
 

AOS TRABALHADORES/AS DO SECTOR DA LIMPEZA 

DIA 24 DE NOVEMBRO É DIA  

DE GREVE GERAL! 
 

São muitas as razões para os trabalhadores/as do sector lutarem, em conjunto com os 
demais trabalhadores portugueses, em defesa dos seus direitos e interesses. 

A juntar à gula do patronato do sector, que não olha a meios para enriquecer à custa 
de quem trabalha, fugindo ao cumprimento do Contrato Colectivo de Trabalho (CCT), 
não respeitando direitos conquistados com muita e dura luta ao longo dos anos, vem 
agora o Governo roubar nos salários, com o aumento dos impostos, com a redução 
das prestações sociais como o abono de família, com o aumento dos custos dos 
medicamentos e a redução das comparticipações por parte do Estado, entre tantas 
outras medidas governamentais que prejudicam os trabalhadores e o povo. 

A Greve é Geral. É de todos os Trabalhadores 

Os sucessivos governos, da responsabilidade do PS, PSD e CDS, sempre estiveram 
ao serviço dos grandes capitalistas, sobretudo dos bancos e dos grandes grupos 
económicos. Apesar dos lucros escandalosos que continuam a ter, são os que menos 
impostos pagam. 

Nunca foi tão evidente como agora ver ao serviço de quem está a governação. Basta 
ver quem dá as ordens. É ver os representantes do grande capital financeiro nacional e 
internacional a dizerem como é que o governo deve fazer. É ver o governo, de cócoras, 
a pôr em prática as directrizes dos grandes senhores do dinheiro. E enquanto estes 
senhores ficam cada vez mais ricos os trabalhadores, o povo e o país, ficam cada vez 
mais pobres. 

Esta luta é de todos os trabalhadores, independentemente do sector onde trabalhem. 

É preciso dizer basta a esta política que aumenta o desemprego, reduz os salários e as 
prestações sociais e põe em causa os direitos de quem trabalha. 

É preciso dizer basta a esta contínua degradação das condições de vida dos 
trabalhadores e do povo. 

Os trabalhadores e trabalhadoras do sector têm todas as razões para participarem 
activamente nesta luta, em unidade com os demais trabalhadores. 

Em 24 de Novembro de 2010 vamos fazer a maior greve  geral de sempre! 

Sem luta perde-se sempre! É com a luta que se pode ganhar! 
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