
Estas são as condições de trabalho na Citroën SA
                                                  

• Elevadas  temperaturas  no  interior  das  oficinas,  muitas  vezes  de  40º  centígrados, 
principalmente no Verão;

• Disparidades salariais entre profissionais da mesma categoria e com a mesma função;

• Enormes injustiças na atribuição do prémio semestral, com as chefias a obter valores 
10 vezes mais altos que os trabalhadores que criam riqueza;

• Falhas nas horas de formação estipuladas por lei,  o que impede que se obtenha a 
evolução contínua de cada trabalhador, assim como melhores valores e padrões de 
qualidade;

• Falta de qualidade nas refeições servidas no refeitório, principalmente desde o início 
do ano corrente.

Todos na Greve Geral de 22 de Março

Os  sucessivos  governos  PS,  PSD,  CDS-PP  protegem  o  
grande  patronato,  que  acumula  lucros  à  custa  do  
aumento da exploração sobre quem trabalha. As novas  
alterações  ao  Código  de  Trabalho,  facilitação  e  
embaratecimento dos despedimentos, cortes nas horas  
extra-ordinárias,  imposição de  bancos  de  horas,  entre  
tantos outros ataques, ainda não foram aprovadas e só  
a  luta  dos  trabalhadores  obrigará  o  Governo  e  os  

patrões a recuar, como já aconteceu com o projecto de aumentar em meia hora por dia o horário de  
trabalho. 

A unidade dos trabalhadores na Greve Geral provará que vamos lutar pelo que temos direito, uma  
vida digna. Ficar parado é abdicar de construir um futuro melhor para nós, os nossos filhos e netos.
 

ADERIR AO PCP  é dar mais força à luta dos trabalhadores

O Partido Comunista Português comemorou no passado dia 6 de Março, 91 anos de história. Na actual situação 
do país recordar a história de luta deste Partido é homenagear todos aqueles que nunca abdicaram de estar ao 

lado de quem trabalha, contra a exploração capitalista. Único partido que resistiu a 48 anos de fascismo, partido 
da Revolução de Abril, partido da luta contra o brutal ataque que PS, PSD e CDS-PP cozinharam com a “troika” 

para aumentar a exploração. És trabalhador, adere ao teu Partido!
Contactos : pcp_loures@sapo.pt , Rua da República, 43 -1º 2670-473 Loures


