PcP

P*ffi coN FIANçA E LUTA @,e,."1
[totetim

É possiuEr

da organização do PCP nas grandes superfÍcies no distrito de Lisboa
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sAÉRrc miumno ilAcrolrAr?
Comecemos pelo que é menos contestado: o âctual
salário mínimo, apesar do que subiu nestes últimos
4 anos, nâo assegura, a quem o recebe, as condições
de uma existência digna. Basta pensar no custo com
a habitação, com os transportes (apesar do que

baixaram), com a alimentação, a saúde e a educação
dos filhos, e é fácil de perceber quão insuficiente é o

actual salário mínimo. E

a

vida deve ser mais que

sobreviver.

Só que os patrões têm tido um grande
sucesso em convencer os próprios
trabalhadores da impossibilidade de
aumentar os seus salários, e nomeadamente
*r enlSui*r +nftrirlra.

Vejamos um exemplo: o grupo |erónimo Martins, cujas contas estão disponíveis na Internet. O Administrador Pedro
Soares dos Santos recebeu em 20 1 B (componentes fixas e variáveis) a extraordinária quantia de I 620000 euros (um
milháo e seissentos e vinte mil euros!) mais 283500 para um fundo de pensões. Sim: parece o euromilhões, mas é só o
que recebe um administrador.
Esse senhor administrador, cujo paizinho diz que o salário

mínimo

muito alto, ganha o mesmo que 225 trabalhadores
com o salário mínimo. E depois, como é accionista, ainda vai buscar uma parte dos lucros da SGPS, que foram de 400
milhoes em 2018.
e

Agora olhemos o problema de outra perspectiva. Pensemos que TODOS os 32426 trabalhadores do PINGO DOCE
tivessern tido um âumento de 200 euros em 2018, ficando todos a ganhar rnais que 850 euros. Isso custaria à empresa
91 milhôes de euros, e o lucro antes de impostos do Pingo Doce baixaria de 188 paru97 milhôes, mas continuaria a ser
gigantesco, pois 97 rnilhôes é muito dinheiro mesmo para o Sr. Soares dos Santos.
Para a família Soares dos Santos, a questão é simples: ou mais 91 milhões para os seus bolsos, ou mais 200 euros por
mês para cada trabalhador. É por isso que gritam tão alto que os salários náo podem subir!

Os salários podem subir e muito, Mas os trabalhadoÍes têm gue os ir arrancaÍ ao patronato!
que tudo fará para continuar a explorar o máximo possível É preciso oÍganização, unidadse
luta.

Lutar, Lutar para o Salário Aumentar!
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VALORIZAR O TRABALHO
E OS TRABALHADORES

ttAts §A1ÂRt0, mEilo§ HoRARlo
Pingo Doce onde sabe bem pagar tão pouco, e quem mais paga
são os trabalhadores, inventam prémios mensais totalmente

descriminatorios para justificar o não aumento do salário.
Numa empresa virada totalmente para o Cliente, o Trabalhador
vê constantemente o seu horário de trabalho alterado sem

OQUEÉO§AúNIO?
Todos sabemos: é o que recebemos no fim do mês que

vai dando (mal) para cada um viver. Náo teria nada

qualquer consentimento e aüso prévio, fazendo com que não
haja conciliação da vida pessoallprofissional. As trabalhadoras
em período de amamentação são sacriÍicadas com 2h de
almoço,mas por vezes, por uma questão de organização da sua

vida familiar, é solicitado à entidade patronal

a

transferência de

que saber se não se escondesse aqui a verdadeira fonte

loja para a sua área de residência e esta é sempre, ou na maioria

da exploração dos trabalhadores.

dos casos, negada.

É claro que tudo o que comemos, vestimos, a

escolaridade que recebemos, os rnedicamentos que

Somos o rosto da empresa, um Rosto Triste, pois muitos são os

consumirnos sáo produzidos por toda a sociedade, por
outros trabalhadores. Os trabalhadores produzem para

casos, em que os trabalhadores são constantemente pressionados

toda a sociedade e para sustentar os capitalistas. Agora
temos de fazer umas contas. O patrão paga 650€ ao fim

do mêq eu ganho 29€,ldia e tenho de trabalhar 8h.
Calculo mais ou menos o que gasto por dia para me
sustentar.
Se eu

a

um ritmo de

trabalho absurdo por parte das gerências das lojas, que muitas
impedir o direito á Pausa.

vezes tenta

fá para não falar das condições de trabalho que por vezes não são
as

correctas, muitos dos materiais necessários a realização do

nosso trabalho, está avariado ou não é adequado (ex cadeiras de

frente Loja).

calcular estes valores, verifica-se que, para eu

Como

se vê,o

patrão quer sempre

mâis horas de trabalho e

gastar esse dinheiro/dia naqueles bens que consumo

metro§ saláfio, é sempre a somar!

num dia, os trabalhadores no seu conjunto (a
produçáo social), em média, só gastaram 3h para os

Nós dizemos BASTA!

produzir. Quer dizer, ao fim de eu trabalhar 3h, fico
sem dever nada à sociedade: trabalhei 3h e ela
devolveu-me os bens correspondentes.
Mas eu trabalho

th, como

é? 5

horas do meu trabalho

por isso que ele
enriquece:fica com todo o trabalho grátis daqueles que
são de borla para o patrão! É

ernprega. Isto é a mais-valia capitalista, aqui reside a

exploração do trabalho alheio.

justo e necessário o aumento dos nossos
salários e a redução do horário de trabalho.
Por isso

é

Mas o patrão faz tudo para nos pôr a trabalhar mais

pagar-nos cadavez menos (por exemplo - não
pagando as horas extraordinárias). Quanto maior é a
horas

e

quantidade de tempo de trabalho, mais o patrão lucra
com trabalho de borla.
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- O euro prendeu Portugal à estagnação e à

CDU.PT

"austeridadd'. Redução e contenção dos salários,
perda do poder de compra dos trabalhadores,
redução dos direitos sociais, entre outros.
- O euro representa um imenso desaproveitamento
de oportunidades. Deixa-nos a viver abaixo das

MAIS
FORçA A

nossas possibilidades, limita-nos a capacidade de

decidirmos de forma soberana as políticas maiç
conformes com as nossas necessidades.
- Nos ultimos 3 anos, alguns dos mais significativos
avanços verificados foram concretizados contra as
pressões e chantagens da UE.

- Mudou a conjuntura mas náo mudou a situação
estrutural do país.

CDU no Parlamento Europeu

- São claros os lirnites da governação do PS, mesmo
na recuperação dos rendimentos e dos direitos:
- a falta de investimento na produção nacional
nos serviços públicos - saúde, educação,

e

transportes, cultura.
- Os baixos salários

ea

manutenção dos aspectos

mais gravosos da legislação laboral.

- O PCP e a CDU foram a força decisiva para
derrotar o governo PSDICDS-PP e garantir
melhorias, ainda que muito insuficientes, na üda
dos trabalhadores e do povo.
- Romper com a política que nos impede de avançar
na resposta aos problemas do país exige dar mais
força à CDU!

Dia 26 de Maio, vota CDU e elege mais
deputados comprometidos, como
nênhuns outros, com a defesa dos
interesses dos trabalhadoÍes, do povo e
do país,
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No Parlamento Europeu, os deputados eleitos pela CDU
têm uma intervençâo distintiva, cornprometida
com os interesses dos trabalhadores e do povo,

A opção que está em causa é entre ter no parlamento
Europeu deputados que defendem os trabalhadores
e o povo, como farão os eleitos pela CDU. ou deputados
que aceitam submeter o PaÍs às imposiçÕes da União
Europeia, como fizeram no passado e farão no futuro
os deputados do PS, do PSD e do CDS.

26 de muio

uotuCDU

AUAilçAR É PRECI§o, ANDAR PARI rRÁ§ NÃ01
No próximo dia 28 de Maio vai ser de novo discutido no Plenário da Assembleia da República
a legislação laboral. O PCP apresentou 15 propostas de alteração ou aditamento.
A saber:

l.

Fim da possibilidade do patronato liquidar a contratação coletiva livremente assinada com os sindicatos;

2. Reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador: as regras do Código do Tiabalho são o
mínimo, a contratação coletiva e a luta podem garantir sempre melhor. E não o contrário, como está hoje na Lei, o
Código do Tiabalho é o miíximo a partir daí vale tudo o que o patronato conseguir impor aos trabalhadores;
3. Reposição dos critérios de despedimento

4.

e dos valores das indemnizaçóes;

35 Horas para todos os trabalhadores, do público e do privado;

5. Fim dos bancos de horas, adaptabilidades

ó.

e desregulação de horários;

Reposição do horário noturno das 20h às 7h e respetivo acréscimo de pagamento;

7. Reposição do valor de pagamento do trabalho suplementar

8.

e em dia

feriado e respetivo descanso compensatório;

Reposição 25 dias de férias;

9. A um posto de trabalho permanente, um contrato efetivo;

I0. Fim dos contratos
I

de trabalho de muito curta duração;

l.

Limitar o recurso ao outsourcing
das empresas utilizadoras;

I2.

e trabalho

temporário, garantindo a integração dos trabalhadores nos quadros

Trabalho por turnos:

Limitação do trabalho noturno e por turnos às situações estritamente necessárias; Obrigatoriedade do subsídio de
turno; Antecipação da idade da reforma devido ao desgaste e penosidade deste tipo prestação de trabalho,
Obrigatoriedade de realizaçâo de exames médicos com periodictdade de 6 meses;

13. Obrigatoriedade do pagamento do subsídio de refeição;
I4.Reforçar os direitos dos trabalhadores vítimas de assédio e repressáo,.bem como as testemunhas:
lmpedir aplicaçáo processo disciplinar ao trabalhador ütima e das testemunhas com fundamento em factos ou
declaraçóes prestadas no àmbito do processo judicial e/ou contraordenacional com base na prática de assédio;
- Aplicação de sanções acessórias a imputar ao empregador pela prática de assédio, como privação do direito de
participar em arrematações ou concursos públicos e a privação do direito em candidatar-se a quaisquer medidas ativas
de emprego e estágios profissionais, cofinanciados pelos organismos públicos;

15.

Reforço dos créditos de horas dos membros das comissões de trabaihadores, entre outros direitos.
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