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CDU
O voto que defende
o trabalho com direitos

Os trabalhadores sabem por experiência

própria o significado e as consequências

das políticas socialmente injustas levadas

a cabo pelos governos PSD durante

10 anos e pelos governos PS nos últimos 6.

Os trabalhadores sentiram as consequências

nos seus salários, na qualidade e na precarie-

dade do seu emprego,

nos seus horários, nos seus direitos.

Tiveram de lutar contra os pacotes laborais,

as discriminações e a falta de higiene e

segurança nos locais de trabalho.

De quatro em quatro anos,

todos apelam ao seu voto!

E vão voltar a fazê-lo nas eleições legislativas

de 17 de Março.

Mudam-se caras e etiquetas.

Repetem promessas traídas e não cumpridas.

Mas quem decidiu salários baixos,

quem permitiu a violação de direitos

nas empresas? Onde estiveram o PS, o PSD e

o CDS-PP quando os trabalhadores viram as

suas empresas encerradas, os seus postos de

trabalho ameaçados, a sua dignidade

profissional ofendida?

A verdade é que, no intervalo entre eleições,

seja junto dos trabalhadores, seja na

Assembleia da República, quem sempre

marcou presença foi o PCP e a CDU.

Você não pode valer só por um dia

como cidadão eleitor! Tem de valer todos

os dias, como cidadão e trabalhador,

com direito a uma vida melhor.

Nós prestamos contas!
✔ Propusemos a reposição do poder de compra dos salários e o

aumento real do Salário Mínimo Nacional.

✔ Apresentámos o projecto-lei de redução faseada do horário de

trabalho para as 35 horas, sem perda de salário e de direitos.

✔ Avançámos e alcançámos melhorias significativas no regime dos

contratos a prazo.

✔ Concretizámos e conseguimos avanços na garantia atempada dos

créditos dos trabalhadores nas situações de falência das empresas.

✔ Apresentámos uma proposta justa de revalorização das pen-

sões dos acidentados de trabalho em que a razão foi vencida pelos

votos do PS e da direita.

✔ Démos uma contribuição valiosa para a aprovação da Lei de

Bases da Segurança Social, procurando garantir o seu carácter públi-

co e universal, dando combate aos objectivos privatizadores do PSD e

do PP e às cedências do PS.

✔ Promovemos o maior abaixo-assinado até hoje realizado em

Portugal, em que cerca de 200 mil trabalhadores exigiam salários

mais justos.

✔ Usámos a tribuna da Assembleia da República para dar voz aos

problemas, ao protesto, às aspirações e reivindicações dos tra-

balhadores.

Valeu a pena ter votado na CDU
e eleito deputados do PCP e dos Verdes.



PS, PSD e CDS-PP
a receita do costume
O PS, com caras novas, faz propostas com “sensibilida-

de social”, sempre a serem suportadas pelos descontos

que os trabalhadores fazem para a Segurança Social, dei-

xando os lucros intocáveis. Mas em relação aos salários

lá vem a velha tese da “contenção”.

Para os horários de trabalho, o que propõe é a “adap-

tabilidade e flexibilidade”, ou seja, dar às empresas a

possibilidade de gerir e organizar o horário para aumen-

tar a exploração, desarranjar a vida social e familiar dos

trabalhadores.

Para o emprego, designadamente na Administração Pú-

blica, a solução é eliminar o vínculo do emprego público.

Na mesma linha e com sentido mais radical, o PSD e o

PP acrescentam a necessidade de privatizar a Seguran-

ça Social, a Saúde, praticar a política da caridade e fac-

turar aos trabalhadores os custos das dificuldades.

Os três estão de acordo: o que é preciso é

A CDU assume
perante os trabalhado-
res
o compromisso de:

◗ Apresentar propostas de valorização dos salários e

de elevação do Salário Mínimo Nacional.

◗ Retomar o projecto-lei da redução faseada do horá-

rio de trabalho para as 35 horas, sem perda de direi-

tos e de salário.

◗  Defender e propor medidas de combate à

sinistralidade do trabalho e doenças profissionais

com a devida reparação aos trabalhadores e garantindo

a saúde laboral.

◗ Propor legislação que elimine as discriminações

das mulheres e dos jovens nos salários, na qualida-

de e segurança do emprego, na carreira profissio-

nal.

◗ Lutar pelo sistema de Segurança Social univer-

sal, pública e solidária, que garanta reformas justas

aos actuais e futuros reformados.

◗ Lutar na Assembleia da República pela efectivação e

valorização dos direitos do trabalho.



O voto na CDU é a melhor e mais segura opção para defender os
interesses de quem trabalha.

É o voto que responde “já basta!” à política de aperto do cinto
que o PS,o PSD e o CDS-PP descaradamente anunciam.

É o voto que dá força e esperança a uma política de esquerda,
é o voto para mudar para melhor.
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dá confiança e garantias
a quem trabalha!
dá confiança e garantias
a quem trabalha!

www.pcp.pt
www.osverdes.pt é útil para si, é útil para o Paísé útil para si, é útil para o País


