


No Município de Loures...

O  perspetiva o desenvolvimento do orçamento da Câmara para 2018
concelho, assente nos seguintes pilares:
- um concelho gerador de emprego
- um concelho plural e inclusivo
- um concelho que se afirma pela educação, cultura e desporto
- um concelho para as pessoas, amigo do ambiente
- um concelho planeado, eficiente e seguro
- um concelho gerido com rigor, participação e transparência

A . A valorização dos trabalhadores continua a ser uma prioridade
modernização dos serviços municipais; a valorização do papel dos 
trabalhadores, com a melhoria das condições de trabalho, na 
disponibilização de ferramentas de trabalho e na formação profissional.

Destacamos: a abertura dos balneários definitivos nas oficinas do 
Fanqueiro, a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, a 
contratação de novos trabalhadores para colmatar necessidades e a 
aplicação no âmbito do ACEP de mais dias de férias.

Orçamento dos SIMAR – rejeitado pelo PS e PSD!
Não se compreende a atitude do PS, com votações diferentes nos vários 
órgãos municipais (Câmara; Assembleia Municipal e no Município de 
Odivelas). Esta situação causa prejuízos às populações, aos trabalhadores 
e à atividade dos SIMAR, nomeadamente na substituição das redes de 
água previstas realizar.
Os SIMAR têm vindo a inverter a degradação em que se encontravam. 
Tem havido um significativo investimento em recursos humanos, em 
viaturas, contentores e outros meios, que necessitam de ter 
continuidade.
A CDU com a sua atitude responsável, procurará encontrar as melhores 
soluções, para que os trabalhadores e a população não sejam 
prejudicados.
Aproveitamos para saudar os trabalhadores dos SIMAR pela 
determinação demonstrada.

Encerramento da Estação dos CTT em Camarate  
Cabe ao Estado a responsabilidade de garantir 
que os serviços postais são assegurados em 
condições de igualdade a todos os cidadãos, 
devendo os correios ser o garante de um serviço 
público efetivamente ao serviço do País e das 
populações, ao serviço da economia nacional e 
do desenvolvimento.
A estação dos CTT em Camarate, serve mais de 
35 mil habitantes.
Deve manter-se aberto com todas as valências e 
respostas às necessidades da comunidade.

Solidariedade para com as trabalhadoras da ex-
Triumph
Assistimos a um processo fraudulento, a um 
desmantelamento premeditado de uma 
empresa com viabilidade económica, com 
muitas encomendas em carteira e de um ataque 
aos direitos dos trabalhadores.
Aproveitamos para manifestar a nossa 
solidariedade com a luta dos trabalhadores que 
estiveram em vigília à porta da empresa, 
durante 22 dias, como forma de garantir os seus 
direitos laborais. 
Entretanto foi decretada a insolvência da 
empresa, que permite aos trabalhadores terem 
acesso ao fundo de desemprego e ao fundo de 
garantia social.

Célula dos Trabalhadores da

C.M Loures e SIMAR

No País...
O consolida as Orçamento Estado 2018 
medidas de reposição de direitos, salários e 
rendimentos tomadas nos últimos 2 anos.
- Descida do IRS; aumento das pensões; 
reforço apoio social aos desempregados, às 
crianças, às pessoas com deficiência; alarga a 
gratuitidade dos manuais escolares; repõe ao 
fim de 13 anos, o direito à progressão nas 
carreiras.

Em todas as medidas está a contribuição do 
PCP, para que todas as pessoas tenham as 
suas condições de vida e de trabalho 
melhoradas.

Podia e devia ter-se ido mais longe. Na 
reposição e conquista de direitos; na criação 
de mais riqueza e distribuí-la com maior 
justiça, nomeadamente com o aumento geral 
de salários para todos os trabalhadores, com 
o  por inteiro e pagamento das progressões
não de forma faseada; na criação de 
emprego, combate à pobreza e erradicação 
do trabalho precário.

Os trabalhadores e o povo, sabem que só 
intensificando a luta, dando mais peso e 
ampliando a influência do PCP, serão criadas 
as condições para se ir mais longe na defesa 
dos direitos e concretização de uma vida 
melhor para todos.

A valorização dos
trabalhadores
continua a ser

uma prioridade.
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O PCP realiza no dia 24 de 
Março, entre as 9h30 e as 
18h30, no Espaço Multiusos « 
A Fábrica», em Camarate a sua 
XIV Assembleia da Organização 
Concelhia de Loures, sob o 
lema «Mais organização e 
intervenção, Um PCP mais 
Forte!»

ALMOÇO 
COMEMORATIVO
29 ABRIL | PAV. JOSÉ GOUVEIA
S. JOÃO DA TALHA
PARTICIPAÇÃO DE: 
JERÓNIMO DE SOUSA

Saudamos as Mulheres 
trabalhadoras do Município
de Loures! 

PCP realiza a sua 
XIV Assembleia da 
Organização Concelhia

Participa!

Comemorações do 25 de Abril e 1º Maio

Apelamos à participação nas Comemorações do 25 
de Abril e do 1º Maio.

8 de Março | Dia Internacional da Mulher

Compra já a tua EP!
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