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+ EMPREGO
+ SALÁRIO
+ DIREITOS
+ SERVIÇOS PÚBLICOS
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JUNTA-TE A NÓS, REFORÇA A LUTA!
EXIGIMOS TRABALHAR, TRABALHAR COM DIREITOS NO NOSSO PAÍS!

........................................................................................................
A agressão da troika as políticas de direita,
acentuaram a exploração e as desigualdades com
os cortes, a precariedade, o desemprego e o
aumento dos impostos.
Enquanto isto, os lucros das grandes empresas
continuam a crescer.
Temos direito a trabalhar, viver e ser felizes no nosso
país!
Queremos emprego seguro, melhores salários e
mais direitos!
Queremos que as nossas habilitações e
competências sejam valorizadas e a actividade
profissional dignificada!
O Governo PSD-CDS prossegue e aprofunda ainda
mais as políticas anti-trabalhadores, aumentando o
empobrecimento, a redução de direitos laborais e
sociais, a destruição de emprego e de parte
importante do tecido produtivo, impedindo o país
de crescer. Ao mesmo tempo, agravaram-se as
desigualdades e as injustiças sociais e a falta de
perspectiva de um futuro melhor, empurrando todos
os anos dezenas de milhares de jovens para a
emigração forçada.
LUTANDO UNIDOS VAMOS CONSEGUIR UMA VIDA MELHOR!

Este Governo, só na Administração Local eliminou
mais de 25.000 postos de trabalho, ou seja, um
quinto do total de trabalhadores, num sector que vai
envelhecendo e que fecha a porta à entrada de
jovens trabalhadores.
O Orçamento de Estado para 2015 obriga as
autarquias a novas reduções de trabalhadores e
impede-as de proceder a novos recrutamentos.
Entretanto, mais de 30.000 desempregados foram
colocados nas autarquias ao abrigo dos CEI –
Contratos de Emprego e Inserção, ou em
“estágios”, desenvolvendo o seu trabalho em
actividades permanentes recebendo uma bolsa que,
em muitos casos, não chega aos 90€,
representando uma exploração inadmissível e
trabalho escravo, sem direitos.
Prossegue a política de destruição de serviços
públicos e o violento ataque ao Poder Local
Democrático, seja pela tentativa de entrega aos
privados de funções essenciais às populações como
os resíduos, a água e outros, seja pelo
estrangulamento financeiro com a redução
sistemática das transferências e dos meios
disponíveis, a imposição de aumentos de taxas e
tarifas através do FAM – Fundo de Apoio Municipal
ou ainda, a tentativa de municipalizar funções do
Estado como a Educação, a Saúde e a Segurança
Social.
LUTAMOS ASSIM:

v
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v
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pela manutenção das 35 horas para todos e a
publicação imediata dos Acordos
pelo aumento dos Salários, descongelamento das
carreiras e reposição de direitos laborais e sociais
pelo emprego com direitos e a dignificação dos
trabalhadores da administração local
pela manutenção de serviços públicos de
qualidade de acesso universal
pelo respeito pela autonomia do Poder Local
Democrático, com garantia de recursos
humanos
e
financeiros
ajustados
às
necessidades das populações.

Junta-te à luta! Pela segurança no emprego,
melhores salários, mais direitos, futuro melhor!

HÁ ALTERNATIVA! JUNTA-TE À LUTA!

SINDICALIZA-TE!
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