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Quase dois anos se passaram desde o início do Pacto de Agressão, comandado pelo 
PSD/CDS-PP e PS, que conduziram o País ao retrocesso, desigualdades sociais e 
desemprego .
Um Pacto de Agressão que serviu apenas para os interesses do grande capital e das 
grandes potências estrangeiras, aumentado de forma brutal o nível de 
desemprego,falências e destruição de postos de trabalho,o endividamento do País e uma 
recessão sem fim à vista .

Mas PSD/CDS-PP e PS, podem contar com a forte luta e resistência dos trabalhadores e do 
Povo e são muitos os trabalhadores do nosso Concelho que não desistem e lutam em 
defesa dos seus direitos e pela melhoria da sua condição de vida :

Na Iberol, através da união dos trabalhadores foi possível a apresentação de um 
caderno reivindicativo que entre outras revindicações, apresenta a proposta de um 
aumento salarial para 2013 .

Na Exide (ex-Tudor), os trabalhadores preparam também a apresentação de um 
caderno reivindicativo que irá de encontro às aspirações e necessidades dos 
trabalhadores .

A luta dos trabalhadores na Greif possibilitou um aumento salarial para todos os 
trabalhadores .

A luta e resistência dos trabalhadores das OGMA, em Alverca, fez com que 
praticamente todos os trabalhadores que se encontravam em casa à cerca de  3 anos, 
sob o pretexto de “falta de trabalho” fossem readmitidos 
na empresa, provando assim que através da luta organizada é possível vencer .

Camaradas e amigos,a hora é de continuarmos a 
luta, quer em defesa dos direitos dos trabalhadores e 
do Povo, quer contra o clima de medo e repressão, 
com ameaças de despedimentos e outras sanções 
sobre os trabalhadores, por parte do patronato como 
é o caso do STEF (na Póvoa de Santa Iria e Alverca) .

- por parte da Administração - 

Lutar Sempre !

 Camaradas e amigos, 
A hora é de luta !



É preciso mudar de política e de 
Governo !

Manifestação em Lisboa | 16 de Fevereiro

Os trabalhadores e o Povo são os que mais têm sofrido e suportado 
com as consequências destas políticas de austeridade .

Roubo nos salários e subsídio de Natal, cortes nas pensões de reforma 
e no 13º mês, redução dos apoios sociais no desemprego, doença e 
velhice, cortes brutais na educação e saúde, aumento brutal dos 
preços de serviços e bens essenciais, são apenas alguns dos 
exemplos desta política de direita .

A CGTP-IN apela a todos os trabalhadores e ao Povo que participem 
nesta grandiosa jornada de luta em defesa dos seus direitos, contra 
esta politica !

INSCREVE-TE | PARTICIPA |MOBILIZA| 16 DEFEVEREIRO | 14H30 - PRINCIPE REAL  
LISBOA
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