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MUDANÇA DE POLÍTICA! GOVERNO PARA A RUA!

Não estamos condenados a viver cada dia pior!

Não estamos condenados a viver todos os dias com menos dinheiro e mais instabilidade!

Não temos de assistir à destruição do Aparelho Produtivo, da Escola Pública, do Serviço 
Nacional de Saúde, da Cultura, do país e dos nossos direitos!

Há alternativa, temos soluções!

 - O fim da Precariedade e do desemprego;

- A aposta na Produção e no desenvolvimento do nosso país;

 - Serviços públicos de qualidade, com trabalhadores em número adequado, com os direitos 
adquiridos;

 - Horários que nos permitam viver e trabalhar com dignidade;

 - O direito a trabalhar no nosso país, com direitos e futuro;

Uma política que devolva aos trabalhadores e ao povo o que foi roubado.

As políticas criminosas do governo têm de ser travadas! GOVERNO RUA!

Inscreve-te nos autocarros
site: www.uniaolisboa-cgtp.pt
e-mail: usl@uniaolisboa-cgtp.pt
facebook: /UniaoDosSindicatosDeLisboa
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Vamos exigir que se cumpra Abril! Exigir que respeitem os nossos direitos!

Mais de 42% de jovens desempregados? = Ganhos para as empresas, que têm uma bolsa 
de trabalhadores espera de trabalho, forçando-os  a aceitar trabalho sem condições 
(menos salário, menos direitos).

Milhares de jovens trabalhadores a contratos precários?  = Ganham os patrões por terem 
os trabalhadores em situação mais vulnerável, com salários mais baixos.

Salário mínimo de 485 euros? = Ganham os patrões, perdem os trabalhadores e a economia 
nacional pela quebra de poder de compra e de consumo.

Trabalhar de graça nos estágios? = Colocar mão-de-obra qualificada nas empresas de 
borla, com  gastos para  o Estado.

Aumento do horário de trabalho? = Perdem os trabalhadores o seu direito à vida familiar e 
pessoal, ao lazer, e perda de salário, por trabalharem mais por menos dinheiro.

40 horas para a Função Pública? = Perda de salário e porta aberta para aumento da carga 
horária de trabalho para o Privado.

Mais emigração? = Trabalhadores com qualificações que abandonam o seu país e as suas 
famílias para contribuir para a produção de riqueza no  país que os recebe.

 à 

É preciso romper com esta Política! É preciso construir uma 
ponte para o futuro!

O governo continua a ser derrotado, e a luta tem de continuar, 
para o derrotar de vez!

-No dia 29 Setembro  o povo Português mostrou o cartão 
vermelho a este governo, a grande perda de votação do 
PSD/CDS demonstra que já não tem legitimidade para 
continuar a governar.

-A derrota da política do governo, com o chumbo do Tribunal 
Constitucional ,vem  dar razão aos trabalhadores nas 
alterações ao código de trabalho.

-A vitória de milhares de trabalhadores, em muitas empresas, 
que pela força da luta impõem o aumento do salário, o fim da 
precariedade e conquistam direitos. 

Juntos somos mais fortes e reforçamos as batalhas diárias 
que travamos!

Exigimos uma política ao serviço do povo e do país!
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