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É tempo de uma efect iva

mudança de rumo! 

É tempo de uma efect iva

mudança de pol í t icas!  

É preciso cont inuar

a luta por esse object ivo!

Os trabalhadores devem continuar 
a defender os seus direitos. A ofensiva
visa uma regressão social e um 
retrocesso violento das relações 
laborais: é inaceitável!

Os objectivos de luta dos trabalhadores
portugueses encaixam perfeitamente 
no quadro europeu. Em geral, 
os problemas são os mesmos dos 
outros trabalhadores e as políticas 
dominantes vão no mesmo sentido. 

A flexigurança (despedir mais facilmente
e sem fazer o patrão pagar grande coisa,
a troco de uma eventual formação e uma
protecção social  que já hoje e cada vez
protege menos), através do “Livro Verde
para a Modernização das Relações
Laborais na Europa”, é aliás, a prioridade
da Comissão de Durão Barroso que 
o Governo Sócrates quer seguir.

Impõe-se, por isso, lutar por Emprego
com Direitos, por uma Europa Social:

•Pelo exercício dos direitos individuais 
e colectivos!

•Pela a negociação colectiva!
•Por  justiça e coesão sociais!
•Por serviços públicos de qualidade!
•Na defesa intransigente das liberdades 

e dos direitos sindicais!
•Contra a implementação de medidas 

neoliberais de imposição dos despedi
mentos sem justa causa (Flexigurança)!

•Contra a escandalosa desigualdade 
social de distribuição da riqueza 
nacional!

A Cimeira dos Ministros do Trabalho 
e dos Assuntos Sociais, no quadro 
da Presidência Portuguesa da EU vai
reunir em Guimarães.

E NÓS VAMOS LÁ!
•VAMOS LÁ de viva voz dizer-lhes 

que assim não pode ser, que arrepiem 
caminho, que mudem de rumo, 
que mudem de políticas!

•VAMOS LÁ mostrar as nossas justas 
eclamações e exigências de progresso 
e não a marcha atrás em que nos 
pretendem fazer andar.

•VAMOS LÁ demonstrar a nossa 
determinação de lutar por mais justiça 
social!

CONTRA O DESEMPREGO E A PRECARIEDADE
PELA QUALIDADE DO EMPREGO

CONTRA A FLEXIGURANÇA

CONTRA O DESEMPREGO E A PRECARIEDADE
PELA QUALIDADE DO EMPREGO

CONTRA A FLEXIGURANÇA

5 DE JULHO
TODOS A GUIMARÃES CONCENTRAÇÃO
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