
Aos trabalhadores da

Valorsul
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. 
Na Valorsul os trabalhadores têm sido duramente atacados nos seus direitos: 

-  Cortes  e  congelamentos  salariais,  em 2011 e  2012.  No entanto  há poucos  dias  foram 
aprovadas  as  contas  de 2011,  em que a  Valorsul  teve  um lucro de  9  milhoes  de euros 
liquidos mais 4 milhoes de euros pagos em impostos, ao estado.
- Cortes nos subsidios de Férias e Natal, de 2012.
- A não publicação do acordo de empresa, no BTE em 2010.
-  O  não  cumprimento  do  acordo,  assinado  aquando  da  fusão  com  a  Resioeste,  para  a 
integração faseada (3 anos), dos trabalhadores da ex-Resioeste no AE da Valorsul.

 
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 prova 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 os 
trabalhadores 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


