Sindicato dos Trabalhadores do Comércio,
Escritórios e Serviços de Portugal
(Fundador e Filiado na CGTP-IN)

NOTA Á IMPRENSA
O CESP VAI ESTAR EM ACÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A GREVE GERAL
NO COMÉRCIO A RETALHO NA BAIXA LISBOETA, AMANHÃ, SÁBADO,
A PARTIR DAS 10 HORAS FRENTE AO CENTRO COMERCIAL CHIADO
A ACÇÃO DE CONTACTO E MOBILIZAÇÃO NAS LOJAS DA BAIXA E CHIADO JUNTO DE TRABALHADORES E POPULAÇÃO, TERÁ A PARTICIPAÇÃO DE LIBÉRIO DOMINGUES - Coordenador da União dos Sindicatos de Lisboa e de MANUEL GUERREIRO - Presidente do CESP, ambos membros da Comissão Executiva
da CGTP-IN
Amanhã, sábado, a partir das 10 horas, com início frente ao Centro Comercial Chiado, um conjunto de activistas,
dirigentes e delegados sindicais do CESP, vão participar numa acção de esclarecimento e mobilização dos trabalhadores do Comércio a retalho e da população, nas lojas da baixa da cidade e Chiado.
A poucos dias da Greve Geral de dia 14 de Novembro, a acção que os activistas sindicais vão levar a efeito, prevê
um contacto estreito com os trabalhadores do sector no interior das lojas do retalho (sector que atravessa uma profunda crise por força da enorme quebra no poder de compra dos portugueses e que tem contribuído para o constante elevar dos números do desemprego e das falências em Portugal), com o objectivo de os mobilizar para a
grande jornada de luta que se avizinha.
Igualmente, será feito um contacto com a população e comerciantes daquela zona nobre da capital lisboeta, tendente a debater as razões que estão na base da convocação desta LUTA pela CGTP-IN, face ao agravamento da
situação política e social que as medidas do governo de direita do PSD/CDS-PP colocam no horizonte imediato
dos trabalhadores portugueses e do país.
A presença de dois membros da Comissão Executiva da CGTP-IN — Libério Domingues (Coordenador da USL)
e Manuel Guerreiro (Presidente do CESP), dá conta das elevadas expectativas que os activistas colocam nesta
acção que, em conjunto com uma alargada presença nos locais de trabalho do sector do Comércio e Serviços, em
dezenas de plenários e reuniões de contacto, esclarecimento e mobilização dos trabalhadores, deixam antever
uma grande Greve Geral no dia 14 de Novembro.
Convidamos esse Órgão de Comunicação Social a estar presente na acção de amanhã, sábado, a partir das 10
horas.
VIVA A GREVE GERAL!
POR UM PORTUGAL COM FUTURO!
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