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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP – IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 
A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS 

 

GREVE GERAL   
14 NOVEMBRO  

CONTRA  

A EXPLORAÇÃO E O EMPOBRECIMENTO!!!  
O STAD SAUDA A CES, Confederação Europeia  

dos Sindicatos, por ter convocado um 

“DIA EUROPEU DE LUTA”  
para o dia 14 DE NOVEMBRO!  

 

Pela primeira vez, na Europa, vai haver uma  
GREVE GERAL SIMULTÂNEA EM VÁRIOS PAISES! 

 

 LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!  
CAMARADA 
 

No seguimento, quer da decisão da CGTP-IN de convocar uma GREVE GERAL PARA 14 de 
NOVEMBRO quer da ultima RNDS de Outubro, por este meio vimos enviar-te vários comunicados 
dirigidos ao sector da Vigilância Privada e ao sector das Limpezas industriais e outros materiais 
de propaganda referentes à mobilização da Classe Trabalhadora para aderirem a esta importante 
luta, que cada vez é mais necessária!  

Recordamos que o Governo da Direita apresentou um projecto de Orçamento de Estado 
para 2013 que acarreta um ataque feroz aos direitos sociais e uma sobrecarga terrível nos 
impostos (IRS) dos trabalhadores e das restantes classes populares e, por outro lado, apresenta 



escandalosos benefícios de isenção de impostos para as grandes empresas e os ricos – e temos 
que lutar contra este orçamento!  

Mas, como isso não chegasse, há alguns dias atrás Passos Coelho afirmou que é 
necessário “refundar” o terrível memorando da Troika para aumentar e aprofundar o ataque ao 
Estado Social, de forma a destruir o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de Ensino Publico e o 
sistema de Segurança Social publico e universal e os direitos sociais!!!! Não pode ser - TODOS 
EM GREVE GERAL 14 DE NOVEMBRO, que é cada vez mais justa e necessária! 
CAMARADA 
 

 Entretanto, considerando que a situação de crise social que se vive na União Europeia é 
especialmente dramática para os trabalhadores de todos os países europeus, a CES, 
Confederação Europeia dos Sindicatos, convocou um DIA EUROPEU DE LUTA PARA O DIA 14 DE 
NOVEMBRO, ficando cada organização de convocar no seu país a luta que entender de acordo 
com as suas possibilidades. Esta é a primeira vez que se vai realizar um DIA EUROPEU DE LUTA, 
o que demonstra muito bem a crise que vivem os trabalhadores de todos os países europeus!  

Por este motivo, o STAD saúda a CES por esta iniciativa, que nos dá ainda mais força e 
determinação para nos empenharmos na participação da GREVE GERAL DE 14 DE NOVEMBRO! 

Sabemos, entretanto, que as confederações espanholas, especialmente a UGT e as CCOO, 
já convocaram também uma GREVE GERAL EM ESPANHA PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO! 

Isto representa que, pela primeira vez na História do Movimento Operário e Sindical, vai 
haver no  

DIA 14 DE NOVEMBRO UMA GREVE GERAL IBÉRICA! 
CAMARADA 
  

 Todos temos que fazer um grande esforço de mobilização dos nossos colegas – ou 
lutamos e alteramos esta situação político-social ou vamos ser ainda mais explorados e vamos 
empobrecer ainda mais! E, por outro lado, os grandes patrões vão enriquecer ainda mais à nossa 
custa – é isto que Passos Coelho e o seu governo da Direita querem!!!  

TODOS EM GREVE GERAL 14 NOVEMBRO 
CONTRA A EXPLORAÇÃO E O EMPOBRECIMENTO!!! 

 
LISBOA, ???????????               COMUNICADO Nº. ??????                                                                                                                 A DIRECÇÃO NACIONAL 

NOTA - Aproveitamos esta oportunidade para enviar também alguns exemplares de um comunicado 
acerca da greve convocada pelo STAD contra a nova legislação do trabalho extraordinário e o trabalho aos 
feriados. Como sabemos, esta greve está convocada e é necessário que os trabalhadores saibam as suas causas 
e como a podem fazer. Se tiveres dúvidas acerca desta luta, contacta com os camaradas dirigentes para te darem 
os esclarecimentos que necessitares. 
 


