
3 - LUTA CONTRA A IEPRSS1O 

Contra a saldF de qualquer Regularnento 
Interno 

. Contra a chuva de Processos Discip1inere 
par d6 ct aue1a paiha. 
Contra a arrogncit creecente de certas 
chefias. 

. Contra os contratos a rzo.--hoje assis- 
te-se a renoVaçaO d.a rnao-de-obra. Nesse 
sentido nao tern qualquer cabirnento 	exis- 
tncia de dezenas de traba]hndores s prazo. 
Ha que de±'inir urn periodo maxirno de seis 
meses para colocar o trabaihador 	expe- 

riencla e depois a sus, passagern a efecti- 
Va. 

4 - DEPESA DOS DIRITOS E INTSRLESSES DOS TRABA-

i'io carilpo dot repressaO clue a ADM 

esta a avnQar. Hoje ji corneça a tentar restringir 
as ii'oerdacies de LcQao e organizaçaO dos tro'oaiho- 
dares, po.r isso lutaremos contra: 

4. quelquer restriçaO ao tr::,ba1ho siridical ou 
da CT nas secçoes. 

4 auolUJer d. iiinuiQflO doe podere dfs ors-

nizaç6es representtiV'S doe 1(1- rb,1h.doreS. 

4 quaiquer carte nas 
regalias e direitos doe 

trabaihadores. 

5 - 

Eleiçöes para a Comissão de Trabaihadores 
da Cometna 

PROGRAMA DA LISTA 
UN ITARIA 

COM UMA ACçAO 
COMBATIVA 

CONTRA A S/\I DA DO FACOTt LiWO!.AL 

do. deO1edil1entO:J C COfltiOtC)S 

4. No a (.1ualquer reviee..o 	Lei da reve • 
lei i.ndica] ou ds OTs. 

4. ILpedir o Gaverno de rever uiqL.Ler 'Lei 
L .b or, ]. 

VOTA B Eleiçöes dia 11 de Pevereiro de 1982 
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introdução 	 programa de acção 

1 - UMA CT JUNTO DOS TRABALHADORES  

i este a nossa lema. 2 esto a nossli hse p.. 
ra a acçao. Temos que par a CT em contacto porma-
nente corn as trabaihadores. A CT nsa pade aoarecer 
s6 no periodo reivin.dicativo ou por entreg do urn 
simples cocnunicado. xige-se cia CT urn trabalho di- 

	

 rn. acç 	nip 1r que reforçe o.Srio no  
liguçao entre a CT e as tr,IL-,lht dares e sirva par-
unix e organizar melhor todos Os trubaihadores. 

2 - COL. U1A AOQAO COI BAT IVA 

Ho -'e 1iais cia que nunca a CT tern ue so par 
,. f'ente ci. classe defendendo os nossos direitos e 
jnteresses. Assi, a sun acc.o tern quo ser comba-
-eiva, firne e clicidida. Forgi quo a CT vai g:hon- 
do COflfO(' 	for o seu tr-ha1ho dirio junta cia c]. 

se reforç: ndQ a und:cie corn base us cooatividde 
e 1irniez; do cLda urn ern (lefesa dos interesses de 
todos. 

3 - U1A LIST 	JI -UTA:1A 

Corn base nesta €tuns ideias ccntra.is-, for- 
L 3t5.. Ltot- unit 'ria par u.e ucla. 

:e jnte;rHm elernentos do ()iversos sectores 3.: em-
e, de divers; s c ?rrentes do opinio. 

1 - INT 1RVNQAO. DA CT 

- Criaçaa do boletirn cia CT 
InterVeflcaO constatite no.s secçoes 

- G-astar a rnaioria das horas a que ternos di-
reita nas secçoes 

- Organizar melhor a participaçaO clos traba-
ihadores na resoluçao dos seus problemas. 

2 - SATDA DO CADIRNO REIVINDICATIVO-82 

 do CR-82 em Fevereiro 
Lut arenas contra: 
i aurnento do leque salarial 
as injustiças aplicadas 

. diferenças de ordenados na aiemna cate:go-
ri a 
as divisoes que so pretendem criar. 

4.Reivindicaqoes a con uistar 

0 grosso cia massa salarial para Os tra-
bEháffOreb, in±ca forma de repor a poder 
de cornpi'a e dujninuir o leque saln.rial 
A praosta do encuadrarnent, que irti. ao 
encontro das pro±issoes mais duras corn 
ordenacios b:tixos 

. Diuturnid.ades e recla.ssificaçoes, pontos 
que tarn que ser aiscutidos este ano. 
A proposta do Reu1ajnento de Jieformas, 
exigncia dos trabaihadores re formados 
que urge ser resolvida. 

Este ano nao podernos permitir quo n.o se dis---
cutam estas reivindicaçes centrals e spenas a Ta-
bela bL1L.ria1. A nina exigncia do todos nós 

3- 
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bases 4e trabaiho 
4 — LVAG 	 T2ABALH4Di 

NA EVOL 

Todos sabemoS Os projectos da Cornetna. ]nl ne-
cessth'JO que nesSe proCessO nao sejam lesados os 
jnteresSeS e direitos dos tra'oalhadoreS da Cometna. 
Neste campo a CT deve manter a classe sempre infor-
mada de como estao as coisas e o que se prevê no 
futuro jmedito. 

5 — CONTRA A OF.NSIVA CONTRA AS LIBERDADES E AS 

PARTE DO GOVERNO  AD7ALSIiP. 
Estes i1iticos meses o Governo mostrou como 

encara a luta dos trabaihadOres. rl conhecido o ca-
so dos transporteS e da Tabsqueira. rS conhecido o 
aumento (10 custo de vida, o pacote da saiMe e thR. 

hahitcRO, bern como o tecto srlaria1 que tent in- 
8r. Eat rs nedidas sao clararriente contra os -tra'oa-

lhdoreS. Assim h, que reforQar o nosso tra1.iho 
 nossas liberdndes sin- jnacdindo a djmirUicaO da 

licais  e de organizacaO e derrotar de vez esta o 
fensiva contra os trabalhad.OreS ReChncT Os pia-
nos da direita e do Governo AD/BaisenlaO, apostados 
em reiirLl.r da ConstitUicao on direitos to duramen-
te conc1uistados pelos trabaihadOres, iipedir a re-
vjs.o da Lei &i Greve., responder firmemente a qurti- 

1uer tentatiVa. (1€ iiitaçao dos nonsos Jireitos e 
CO1IqU1 st as. 

1 — ACç7O JUNTO .IOS TR,ABALHADORES..  

Virar o centro do trabaiho da CT para as 
secçes. Temos conscincia que 6 esta a rande mu-
clança que todos exigimos l, futura Comissao de Tra-
baihadores. A força e represent atiVidade da CT de-
pende do trabaiho que diriamente for fazendo. SO 
assim se criar uma unidade forte entre a classe e 
a sua Comissao de Trabaihad-oreS. 

2 — COIdO ENCARAR A LIJTA REIVINDICATIV,A 

No processo de aprovaco do Caderno Reivin- 
dicativo levar a 	 . discuso 	classe. Que cLda tra- 
baihador, cada secco dê a sun opini.o. Que O Ca-
demo ReivindicatiVo seja vontade expressa dc to- 
dos os trabaihadores. 	importante leva.r 	discus- 
sao o caderno reivindicativo as secçoes antes de 
ser aprovado. so assirn se conssguir. urna Unidad.e 
firme a volta das nossas reivindicacOes. 

Na luta para conquistar as nossas reivindi-
caçoes naotemos dividas qual 4 o in,-.,.is imjiortante: 
a negociaçao ou os trnbs.lhadoreS. A conqusta das 
nossas reivindicaçoes d.epender das orientaçoes a 
dar 	luta e da firmeza dos trabalhadoresfaCe 
conquista dos seus interesses. A negociaçao sO se-
r, favorvel nos trabEilhadores se nós inpuser-mOS 
a nossa vontade-no evoluir dos acontecimentOs. 

3 — DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS CONTRA A REPRES- 
- 	 - 	- 	 ATSIfl AT 

Hoje claro que a ADM leva pam a frente 
urna ofensiva repressiVa. 0 prOprio Governo A.D/Bn.l-
sem.o tenta lançaro Pacote Labors]- ct pam fora. 
No tenharnos dividas pie nos prOxinios enos Os tm-
baihadoreS tern que leventar urns. barreira contra as 
ofensilras r v.s oue a ADI1 ou o Governo esto 

a. 'a .S J. j_, .J_ • '-fl_i 	-r"- - -. - 	- - 
a prepnLrar. 
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