
São João  São João
A  luta continua!A Luta continua!

A CDU saúda os milhares de cidadãos da freguesia de São João, que participando neste 
acto eleitoral, exerceram o direito, de eleger os seus representantes nos órgãos autárquicos.
Abril trouxe a Liberdade e deu ao povo o poder de decidir sobre o seu próprio destino.
É com a convicção de que a Democracia mais uma vez se cumpriu, que nos dirigimos à 
população de São João.

Apesar de não termos sido a força política mais votada, muitos foram os que depositaram a 
sua confiança e o seu voto na CDU, a quem queremos agradecer a confiança manifestada e 
garantir que daqui em diante continuaremos a trabalhar na Assembleia de Freguesia e fora 
dela, para dar cumprimento ao programa com que nos apresentámos aos eleitores.
É com mais convicção ainda, que estaremos presentes nos bairros, nas instituições, nos 
espaços públicos, junto da população, para com ela, lutarmos pelos seus direitos e justas 
aspirações.

A Coligação Democrática Unitária, não deixará nunca de honrar o compromisso 
político que assumiu, estando agora, como sempre esteve, disponível 
para trabalhar afincadamente na defesa e concretização da melhoria 
das condições de vida para todos os habitantes do nosso 
concelho.
Na Câmara e Assembleia Municipal, os eleitos da CDU 
exercerão uma oposição responsável, construtiva, firme 
e transparente.
A população de São João tem na CDU, a força 
capaz de continuar a lutar por uma vida melhor.  

Sempre que tiver questões a levantar à autarquia;
Sempre que achar que as suas reivindicações 
são legítimas,
Sempre que tiver sugestões;
Contacte-nos!

E-mail – cdu.saojoa@hotmail.com
Fax: 213307099
CDU S.João,  Largo da Graça, 104 - 1º, 1170-165 LISBOA

Viver melhor em Lisboa
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Dando corpo à necessidade de outra política que a 
situação do país exige e correspondendo a uma vontade 
de mudança expressa pelos resultados eleitorais e pela 
luta, o PCP foi o primeiro a apresentar projectos de lei 
visando: 
• a protecção dos trabalhadores na contratação a 

termo;
• a alteração do Estatuto da Carreira Docente, sus-

pendendo os efeitos da avaliação dos professores;
• alteração da fórmula de actualização das pensões, 

desindexando-a dos valores do PIB e garantindo a 
sua valorização anual já a partir de 2010;

• o alargamento dos critérios de acesso e prolongamento 
do período de atribuição do subsídio de desem-
prego; 

• no quadro da legislação laboral da Administração 
Pública e do sector privado, a alteração de alguns 
dos aspectos mais negativos do Código do Trabalho;

• garantia do direito à reforma sem penalizações ao 
fim de 40 anos de desconto;

• eliminar os mecanismos de aumento do horário de 
trabalho.

Vai, ainda, apresentar em breve, e entre outras, a proposta 
de aumento do salário mínimo nacional para 600 Euros 
em 2013, integrado no objectivo já acordado de 500 
euros em 2011 (e que deverá ter para 2010 a sua fixação 
em 475€).

O PCP desafia os restantes partidos, designadamente 
o PS, a acompanharem estas propostas, apelando aos 
trabalhadores e ao povo português a que, com a sua 
intervenção e luta, dêem mais força a estes objectivos.
Os trabalhadores e o povo é com o PCP que podem 
contar. E assim foi e será porque este não é um partido 
que claudica perante as adversidades. Antes vai à luta, 
assente no seu projecto, valores e princípios. Um Partido 
grande, porque grande é o seu projecto libertador.

DÁ MAIS FORÇA À LUTA, ADERE AO PCP!


