Junta-te à luta! Pela segurança no emprego, melhores
salários, mais direitos, futuro melhor!
HÁ ALTERNATIVA! JUNTA-TE À LUTA!
SINDICALIZA-TE!
No dia 28 de Março participa na manifestação da
juventude. Junta-te a nós na exigência de um futuro
melhor!
TRANSPORTES:

Nós não aceitamos que o desemprego e a precariedade queimem os
nossos sonhos, o medo quebre o nosso futuro, a austeridade esmague o
nosso presente.
Temos direito a trabalhar, viver e ser felizes no nosso país!
Exigimos emprego seguro, melhores salários e mais direitos!
Exigimos que as nossas habilitações e competências sejam valorizadas e
a actividade profissional dignificada!
Sabemos que vale a pena lutar, que unidos vamos conseguir uma vida
melhor!
Valeu a pena lutar!
A intervenção dos Sindicatos da CGTP-IN tem conseguido a passagem de
trabalhadores com vínculo precário ao quadro de efectivos. Alguns
exemplos:
— Foi assim na VANPRO com a reintegração de trabalhadores, após a
intervenção do SITE Sul (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Sul);
— Na ISPORECO, com a readmissão de trabalhadores e pagamento do
salário igual ao dos efectivos, desde a admissão, após a acção também
do SITE Sul;
— Na VISTEON com a passagem a efectivos de mais de 50 trabalhadores;
o mesmo aconteceu na DELPHI, com mais duas dezenas de
trabalhadores, por via da intervenção do SIESI (Sindicato das
Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas);
— Na BOSCH, o SITE Norte (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Norte)
conseguiu que uma centena de trabalhadores passasse a efectivos;
— Tal como no LIDL, onde o CESP (Sindicato do Comércio, Escritórios e
Serviços de Portugal) resolveu o problema de mais de 20
trabalhadores.
VALE SEMPRE A PENA LUTAR!
ONTEM FORAM ELES, AMANHÃ SEREMOS NÓS!
Unidos e organizados numa luta que não pára,
pelos direitos que nos pertencem, pelo nosso presente e futuro!

JUNTA-TE A NÓS, REFORÇA A LUTA!
EXIGIMOS TRABALHAR, TRABALHAR COM DIREITOS
NO NOSSO PAÍS!
O pacto de agressão da troika e dos governos com políticas de direita,
com os cortes nos salários, a precariedade e o desemprego e o
retrocesso nos direitos, acentuaram a exploração e as desigualdades.
Enquanto isto, os lucros das grandes empresas continuam a crescer.
EDP // 1 005 milhões de euros
PT // 331 milhões de euros
NOS (grupo Sonae) // 319 milhões de euros
Jerónimo Martins // 237 milhões de euros
Portucel // 133,1 milhões de euros
Galp // 121 milhões de euros
Portucel // 133,1 milhões de euros
Sonae Sierra // 59,8 milhões de euros
El Corte Inglés // 8,3 milhões de euros

É urgente romper com esta
política que serve unicamente
os interesses do grande
patronato!
É urgente derrotar a política de
direita, que nos deixa a meio do
mês a contar os trocos, que
nos leva a deixar a família e os
amigos para procurar trabalho
no estrangeiro.

