GREVE
Mudar de política!

27

Junho

GERAL

Os jovens trabalhadores do comércio a retalho:

Junho 2013

Fartos de viver mal!
Cada dia que passa sentimo-nos
mais pobres.
Roubam-nos o salário, consideram-nos descartáveis com os contratos precários, aumentam o custo dos bens essenciais, bloqueiam
a nossa vida e as nossas perspectivas de futuro.
Tudo com a desculpa de uma crise que nem sequer temos culpa
dela.
Chega de exploração, de trabalhar e chegar a meio do mês a contar
trocos!
Vamos dizer Basta a esta politica de destruição das
aspirações e do futuro dos jovens trabalhadores, é
não nos resignarmos a estas medidas que só nos
prejudicam, criando fome e desespero, Enquanto
uma minoria (banca e o grande patronato) vivem
“à grande e à francesa”.

www.cesp.pt

Fazer greve no dia 27 Junho é :
• É dizer a este Governo e ao patrão que queremos ter uma vida melhor, que
chega de ameaça, de medo.
• É dizer a este governo e ao patrão que a liberdade e a nossa dignidade ninguém nos tira!
• É altura de dizer BASTA!
• Reivindica os TEUS direitos, a TUA estabilidade. Reivindica o TEU futuro, a
TUA vida!
• Tomemos nas nossas mãos os destinos das nossas vidas!

É hora de dizer NÃO, é hora de lutar por uma vida digna!
• Dizemos não aos baixos salários no nosso sector;
• Dizemos não à precariedade; Para um posto de trabalho permanente um vinculo de
trabalho efectivo!
• Dizemos não aos horários desregulados; Exigimos ter tempo e vida familiar!
• Dizemos não às ameaças e repressões por parte do patronato, uUtilizando o desemprego como forma de nos reprimir e aceitar condições pouco dignas no local de trabalho!
• Lutamos pelo aumento do salário! Vital para a economia portuguesa e para o comércio em geral; Não há aumentos salariais desde 2008, reduzindo o nosso poder de
compra e o da maioria dos portugueses.
A contratação colectiva, que garante a actualização dos salários e a regulação das condições de trabalho, está bloqueada pelo governo e pelo patronato. É URGENTE LUTAR
para que se cumpra a contratação e a actualização dos salários, luta!
Exige que se cumpra o contrato colectivo de trabalho, exige aquilo que tens por direito!

SINDICALIZA-TE!
Reforçar o sindicato é reforçar a luta de
nós trabalhadores.
http://www.cgtp.pt/interjovem
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