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A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS 
 

TODOS EM LUTA  
CONTRA O PATRONATO QUE NOS EXPLORA E O  
GOVERNO DA DIREITA QUE NOS EMPOBRECE!!!! 

 

• TODOS À GRANDE MANIFESTAÇÃO DA CGTP-IN, LISBOA, 29 DE SETEMBRO, 
SÁBADO, NO TERREIRO PAÇO 

 

• JORNADA NACIONAL DE LUTA EM 1 DE OUTUBRO, 2ª.FEIRA 
 

CAMARADA 
 

Nos últimos dias, fomos surpreendidos por declarações do primeiro-ministro e do ministro das 
finanças a aumentar os impostos e os serviços públicos e a reduzir os nossos rendimentos, com mais 
impostos, ou seja, com mais medidas que empobrecem os trabalhadores.  
 

A pior de todas, a mais clara e compreensível e, por isto, a que cria mais revolta, é a medida 
prevista por Passos Coelho de alterar os valores que são pagos pelos trabalhadores e os patrões para a 
Segurança Social, a Taxa Social Única – TSU, no sentido de aumentar a contribuição dos trabalhadores 
dos actuais 11% pagos para pagaram 18% em 2013 (mais 7%) enquanto baixa a contribuição dos 
patrões dos actuais 23.75% pagos para pagarem somente 18% (menos 5.75%).  

 

Ou seja, o que o governo do PSD/CDS quer é aumentar mais 7% nos descontos das 
remunerações de quem trabalha para fazer baixar 5.75% da contribuição dos patrões. Para se perceber 
melhor esta verdadeira manobra do Governo da Direita que prejudica totalmente quem trabalha, veja-se 
no quadro seguinte as consequências desta medida. 

 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL SALÁRIO ACTUAL PAGAMENTO DE 

11% (PAGA HOJE) 
PAGAMENTO DE 18% 

(DE PASSOS COELHO) 
DIFERENÇA EM 
DINHEIRO ( + ) 

TRABALHADOR DE 
LIMPEZA 485€ 53.35€ 87.30€  + 33.95€ 

VIGILANTE 641.93€ 70.61€ 115.55€ + 44.94€  
VIGILANTE TVAs 962.33€ 105.87 173.22€ + 67.35€ 

 

Quer dizer, em síntese, o que o Governo da Direita quer é fazer uma transferência directa (e clara 
para todos!!!) dos salários dos trabalhadores para os bolsos dos patrões – desta forma o que Passos 
Coelho e o seu governo pretende é continuar a empobrecer os trabalhadores e enriquecer ainda mais os 
patrões! INJUSTIÇA! – INIQUIDADE! – EXPLORAÇÃO! – EMPOBRECIMENTO! 
 

CAMARADA 
 

Perante estas medidas do Governo de Passos Coelho, em especial esta manobra da TSU, o Povo 
revoltou-se e levantou-se a nível nacional e participou em massa nas manifestações populares de 
repudio e protesto do passado sábado, dia 15 que todos vimos ou em que participámos!!!  



E A LUTA CONTINUA!!! - e as próximas lutas que já estão convocadas pela CGTP-IN são as 
seguintes:  
 

GRANDE MANIFESTAÇÃO DA CGTP-IN DIA 29 DE SETEMBRO, SÁBADO,  
EM LISBOA, NO TERREIRO PAÇO 

  

             Todos e todas deverão participar nesta MANIF. mas não só – deveremos informar e mobilizar 
todos os nossos colegas dos locais de trabalho e organizar a sua participação na MANIF. Junto 
enviamos alguns materiais de propaganda para distribuíres aos colegas. 
 

             Informamos todos os camaradas de fora de Lisboa que a CGTP-IN organiza camionetas para 
transportar os trabalhadores a Lisboa para participarem na MANIF.  
 

              Por isto, cada camarada deve organizar a sua vida e preparar-se para se deslocar a Lisboa no 
dia 29 e mobilizar os seus colegas de trabalho e saber quantos querem deslocar-se a Lisboa à MANIF. e 
informarem o STAD a sua região até ao próximo dia 25 de Setembro para que se possa organizar os 
transportes. O STAD depois informará os dirigentes e delegados dos horários e locais. 

 

JORNADA NACIONAL DE LUTA EM 1 DE OUTUBRO, 2ª FEIRA 
 
              Depois, no dia 1 de Outubro, segunda-feira, a CGTP-IN organiza uma Jornada Nacional de Luta 
nos locais de trabalho, empresas e sectores para combater o patronato, que quer aumentar a exploração 
para enriquecer imoralmente ainda mais à custa do aumento do nosso sofrimento! 
 

     O STAD, integrada nesta Jornada de Luta, vai organizar as seguintes três acções de protesto e 
luta a nível nacional e para as quais convoca desde já todos os dirigentes e delegados sindicais:  
 

 

CAMARADA 
 

 O momento é de luta decidida contra a Direita, as politicas de direita e o governo da Direita – se 
não dermos cabo deles, eles darão cabo de nós, da nossa vida e da vida das nossas famílias!!! Por isto, 
sem dúvidas e hesitações, 
 

TODOS A PARTICIPAR EM MASSA PARA COMBATERMOS AS 
POLITICAS DE DIREITA, OS PATRÕES QUE NOS EXPLORAM 

E O GOVERNO DO PSD/CDS QUE NOS EMPOBRECE!!!! 
 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!!! 
 

A DIRECÇÃO NACIONAL 
 
Comunicado nº 67/2012 
Lisboa, 19 de Setembro de 2012  

ACÇÕES DO STAD NA JORNADA NACIONAL DE 1 DE OUTUBRO DE 2012 DA CGTP-IN 

DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA DELEGAÇÃO REGIONAL DO PORTO 

• MANHÃ, das 9:30H às 12:30H  
CONCENTRAÇÃO NA SEDE DO GRUPO CONFORLIMPA,  
RUA FERNANDO PALHA, N.º68, 1º, 1950-132 LISBOA 
 

• TARDE, das 14:30H às 17:30H  
CONCENTRAÇÃO NA SEDE DA FÉNIX,  
RUA ROSA DAMASCENO, N.º11 A/B, 1900 – 395 LISBOA 

• MANHÃ, das 9:30H às 12:30H  
CONCENTRAÇÃO NA SEDE DA EMPRESA SAFIRA, 
RUA NOVA DO ARQUINHO, 382, MILHEIRÓS, 4475, 
MAIA  


