
20QLJARTA-FEIRA
PCP condena «política xenófoba e racista» dos EUA,

comentando a retenção de imigrantes em campos de

detenção • Governo português lamenta a saída dos

EUA do Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas • Trabalhadores da Universidade de Lisboa
manifestam-se contra precariedade laborai.

21QUINTA-FEIRA
Plenário Nacional de Sindicatos da CGTP-IN reúne

em Lisboa • AR aprova fim do adicional ao imposto
sobre produtos petrolíferos • No Porto, PCP lança uma

campanha de esclarecimento em defesa dos transpor-
tes públicos e pelo direito à mobilidade • É apresen-
tada em Évora a Plataforma Cultural e Criativa do

Alentejo Central.

22 SEXTA-FEIRA
No Fundão, Secretário-geral do PCP participa na ac-

ção «Valorizar os trabalhadores - Mais força ao PCP»
• Comunistas de Estarreja lançam campanha para ga-
rantir cuidados de saúde hospitalares de qualidade •

No final da reunião de Concertação Social, CGTP-IN
rejeita redução dos fundos de coesão e da PAC • Em

greve, trabalhadores do sector da limpeza industrial
manifestam-se em Lisboa em defesa da revisão do con-
trato colectivo • Concentrados junto à AR, técnicos de

diagnóstico e terapêutica entregam um manifesto com
10 mil assinaturas a pedir negociações sobre questões
salariais e de carreira.

23 SÁBADO
Governo da Venezuela «reitera o seu compromisso

inquebrável com os Direitos Humanos declarado na
Constituição e nos tratados internacionais» • Presi-
dente dos EUA ameaça impor um imposto alfandegá-
rio extraordinário de 20 por cento sobre carros euro-
peus • O ciclista Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon)
sagra-se campeão português de fundo de sub-23.

24 DOMINGO
Jerónimo de Sousa participa na 5. a Assembleia da

Organização Regional do Litoral Alentejano do PCP
• João Pimenta Lopes, deputado do PCP no PE, per-
noita a bordo do «Lifeline», embarcação com migran-
tes resgatados • Domingos Gonçalves (Rádio Popular
Boavista) sagra-se campeão português de fundo, de-

pois de conquistar o título de bicampeão de contrar-
relógio.

25SEGUNDA-FEIRA
Trabalhadores da Águas da Região de Aveiro reali-

zam greve de 24 horas pelo aumento dos salários, pro-
gressão nas carreiras e redução dos horários de traba-
lho • Comunistas da Guarda criticam o fecho do bal-
cão da CGD na cidade • Morre Amândio Secca, presi-
dente da Cooperativa Árvore; DORP do PCP recorda
o «exemplo de luta pela liberdade e a democracia».

26TERÇA-FEIRA
População e autarcas do Seixal manifestam-se con-

tra o encerramento do balcão da CGD de Fernão Fer- .

ro • PR inicia visita oficial aos EUA • Coreias debatem
a ligação das vias-férreas na fronteira comum • Mís-
seis israelitas atingem as proximidades do aeroporto
de Damasco, Síria • É promulgada a lei de saída do Rei-
no Unido da UE.
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