
AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

T  RIUMPH  
O “pacote de exploração e empobrecimento” não é lei!

A  proposta  do  novo  Código  de  Trabalho,  que  o  Governo apresentou  na  Assembleia  da 
República,  representa  mais  um brutal  ataque  aos  direitos,  rendimentos  e  dignidade  dos 
trabalhadores portugueses, que diariamente se vêem roubados:  

 

·A eliminação de 4 feriados;
·O corte de 3 dias no tempo das férias e a sua marcação arbitrária pelos patrões;
·O  banco  de  horas  individual,  para  mais  facilmente  poderem  pressionar  o 
trabalhador;
·A redução para metade do pagamento das horas extraordinárias e eliminação do 
descanso compensatório;
·A  facilitação  dos  despedimentos  individuais,  sem  justa  causa  e  com  drástica 
redução no valor das indemnizações;
·A diminuição do valor e do tempo de duração do subsídio de desemprego.

Todos na Greve Geral de 22 de 
Março

Mas este novo Código de trabalho ainda não 
foi  aprovado 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.

 

Só a luta vai defender 
os trabalhadores e os seus direitos!

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 aos 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

http://www.triumph.com/pt

