Os Trabalhadores não aceitam as condições a que têm estado
expostos e exigem a melhoria as suas condições de trabalho!
Apoiados/as pelo CESP:
▪ As trabalhadoras da "Benetton" no Fórum Aveiro vão receber mais de 8 mil euros de diferenças salariais e pagamento
do subsídio de domingo por pagar;
▪ Trabalhadores da FNAC rejeitaram o Banco de Horas e afirmaram a forte vontade em reclamar a melhoria das condições de trabalho e salários;
▪ Grande reunião de trabalhadores do Plaza Azambuja, reclamam aumento do salário para todos e pronunciam-se contra
as discriminações nas avaliações profissionais;
▪ Dirigentes, delegados sindicais e trabalhadores da Liga dos Clubes de Futebol Profissional no Porto concentraram-se,
em protesto, para exigir aumentos salariais dignos e a negociação do contrato colectivo de trabalho com a manutenção
de todos os direitos;
▪ Trabalhadores das várias insígnias do Grupo Inditex, sindicalizam-se a nível nacional, denunciando as suas condições de
trabalho, tendo já eleito várias delegadas sindicais e constituído a comissão sindical na empresa Zara
▪ Encarregada de loja força empresa do Grupo Inditex (Massimo Dutti) a desistir de processo de extinção de posto de
trabalho em tribunal;
▪ Calzedónia condenada em Tribunal a indemnizar responsável de loja pelas arbitrariedades praticadas por uma supervisora;

40.º Aniversário do 25 de Abril
1º de Maio - Dia Internacional
dos Trabalhadores

40.º aniversário
em

Liberdade!

Contra a exploração e empobrecimento

Todos nas concentrações, manifestações e desfiles
do 1º de Maio !
Aveiro:
15:00 — Largo da Estação

Guarda:
12:00 — Estádio Municipal

Santiago do Cacém:
12:00 — Parque da Cidade

Beja:
11:00 — Casa da Cultura

Leiria:
15:00 — Parque do Mouchão

V. Castelo:
16:00 — Praça da República

Guimarães:
15:00 — Largo do Toural

Lisboa:
14:30 — Martim Moniz até à Alameda
D. Afonso Henriques

Vila Real:
15:00 — Praça do Município

Vamos ao 1º. de Maio

Viseu:
14:00 — Praça do Rossio

Pelo aumento geral dos salários e actualiza-

Lamego:
14:30 — Praça Central

ção imediata do salário mínimo nacional para
515 €

Mangualde:
14:30 — Largo Doutor Couto

Pelo fim das insolvências, despedimentos

Castelo Branco:
15:00 — Centro Cívico/Docas
Covilhã:
14:30 — Jardim Público
Coimbra:
14:00 — Praça da República
Figueira da Foz:
15:00 — Jardim Municipal
Évora:
14:30 — Praça Joaquim António
Aguiar (junto ao Teatro Garcia de
Resende)
Montemor-o-Novo:
14:30 — Largo Calouste Gulbenkian

Torres Vedras:
14:30 — Parque Regional de Exposições
Portalegre:
11:30 — Bairro do Atalaião –
Av. Vitorino Nemésio, frente ao Centro
Popular de Trabalhadores de S. Cristóvão
Porto:
15:00 — Avenida dos Aliados
Santarém:
15:00 — Largo Cândido dos Reis
(Junto ao Shopping) até ao Jardim da
República

Vendas Novas:
14.30 — Largo da GNR

Setúbal:
15:00 — Praça do Quebedo – Luísa
Todi (Coreto)

Faro:
15:30 — Alameda João de Deus

Grândola:
15:00 — Jardim 1º de Maio

colectivos e salários em atraso
O CESP/FEPCES emitiu Pré-aviso de
Greve para o próximo dia 1 de Maio,
Dia Internacional dos Trabalhadores.
O Pré-aviso de Greve concretiza a exigência
"Mais emprego, Melhores Salários, em defesa
da Contratação Colectiva e dos Serviços Públicos - Mudar de Política e de Governo" e possibilita que os trabalhadores não vão trabalhar no
1º de Maio - Dia do Trabalhador, nas situações
onde lhes seja imposta a prestação de trabalho.
Encontra-o em: www.cesp.pt

Participa!
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Por mais contratação colectiva
Contra a transformação dos cortes provisórios em definitivos

Pela reposição dos direitos, salários, pensões cortados

Pela defesa a Segurança Social pública, solidária e universal

Pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Escola Pública, universal e gratuita.

Pelo investimento, desenvolvimento e
melhoria da qualidade de vida e emprego
dos portugueses

Vamos dizer não:
●À política e aos compromissos que amarram Portugal a
objectivos que não pôde cumprir, que só servem como pretexto para o governo reduzir e cortar salários, pensões e
reformas, aumentar e desorganizar horários, facilitar e embaratecer os despedimentos, destruir a contratação colectiva e
os direitos, liquidar as funções sociais do estado, nomeadamente, na segurança social, saúde e ensino;

●À política que golpeia o Serviços Nacional de Saúde, que
devido aos cortes e má gestão, cada vez assegura menos cuidados e serviços aos portugueses.

●À alteração do Código do Trabalho para facilitar e embaratecer despedimentos, despenalizar os infractores que despeçam sem justa a causa, aumentar e desorganizar horários de
trabalho.
●À política que ataca a Segurança Social pública, solidária e
universal que nos protege nas situações de incapacidade ou
impossibilidade de trabalhar, nomeadamente doença, maternidade ou paternidade, desemprego e reforma.
●À política que arruína o sistema de ensino público, universal e gratuito;
●À política que provocou a quebra da procura interna e da
actividade económica, aumentou o desemprego e a pobreza
sem precedentes e os cortes da protecção social aos mais
desfavorecidos.

