Os .trabalhadores

de Vieira df' LeiriB eQnl inuam

em luta

o ( i a ~ ft: 1\ vtrt:iro OUE.:, (,- pvi s Ô, u ,. ; Dé:: r alis: ção ~e trab, 100 ;1, 1ábrici- de liUl&i;
"\4airo '~ :1I~ .deirt.", ,,0 patr80 fechou 8. fábrica recusando-se a reabri-la se 06 operários
não uainaeaem UIl documento al tbmBmente lesivo dos seus direi toa.
De8de o dia 5 de j'e.,ereiro ue os 600 oper áTi os da f~brica se encontram sem trabalho e
. . austellto,pare, as suas :.íàn!lias, desde esse dia que os oper ários se apresentam todos dl.aB
dbnte doe ~es da fábrica,guard.ados peJa pollc i a, perD1F.necUlr~o aí eill cwopriJlento do
seu
horário de trabalbo.
Face a iato,os 11 sindicatos dos operários metalúrgicos <lu p2Ís l'esolveram a~i.;r os s&us colegas de VieirE de Leiria, iniciêti va que f oi seguida por muitos outrof:i aind.cat'()I~. pela
populsçBo de Vieira de Leiria e pelo L'bvimento DeIOOcrático.4 C.Li.l:i.li., tendo em atenção 1mp:ltenci~ da lute doa trabalhadores de Vieira de Leiria e os seus reflexos a nível nacional
né' lutE Cioa metal'6rticos pelo novo L:ontrato Colectivo de 'l 'rabalho,e a sua necessidade de ~
forçar a solidariedade estudantil pgra com a luta da cJ:asse operéria,fez sair um coamicaeo
e iniciou UIIIE, recolha de fundos, dos quais foram entregues nOüu.wUU m.m" reumão de operários
da fábrica ~ue ~nifestarbm a SU8 simr atia pelo Rpoio recebido 9
*o entNlto,&8 necessidades das 60u famílias dF Fábric, do "-omã ,i'eteira SEO erencee e ~
to_ podm tai'er ceder os oper~rios que continwm firmes na ·.lut~ pelEt reabertura da fábrica, tendo t , direcção do Sindic8.to dos hetelúrgicoa do !Jistrito de J41ria \sede _ Vieil'll de
j,ei.ri,a}enviMo ao Presidellte do (;onselho um telegramf' em que e7igiem E' expropriação 4Ia tibrica de 8Ileira e. 'g erentir ros operários o direito de trabalho.Por isso,é necess~rio intenáif'1car o lpoio,diwlgar as infonnações,aumentf-r tt- recolha de fundos •
• ~.D.JIo.li. apela para 0& estudél1ltes e pe.ra todA a população de Coimbra pé,r F que dê o seu
aJOAc i!. luta doa trébalhadores de Vieira de Leiria.
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