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ESTA POLÍTICA NÃO TE SERVE!

A política de Direita levada a cabo nestes últimos anos pelos sucessivos governos PS,PSD e CDS-PP,
serve apenas os patrões. As várias alterações ao código de trabalho, serviram apenas para retirar mais
direitos a quem trabalha.

DESEMPREGO:

2007

1975
136000 Trabalhadores

2012

Código trabalho do governo PS

Código trabalho do governo PSD/CDS-PP

448000 Trabalhadores

923200 Trabalhadores

PRECARIEDADE:
2003

2008

2012

Código Trabalho PSD/CDS-PP

Governo PS

168000 Trabalhadores com

900000 Trabalhadores com 18000000 Trabalhadores com

vínculos precários

Código trabalho PSD/CDS-PP

vínculos precários

vínculos precários

E NÃO TE DEIXES ENGANAR COM A CRISE E A FALTA DE DINHEIRO. ELES AUMENTAM A
PRECARIEDADE E O DESEMPREGO PARA AUMENTAR OS LUCROS DAS GRANDES EMPRESAS.
A PT 325,6 MILHÕES DE LUCROS (milhares com
vínculos precários e nada de aumento para os trabalhadores desde 2010);

SE ELES NÃO TE SERVEM, VAIS CONTINUAR
A ACEITAR AS POLÍTICAS DO TEU PATRÃO
E DESTES GOVERNOS?

O JERÓNIMO MARTINS TEVE LUCRO DE
366 MILHÕES;

Vários trabalhadores já disseram que
NÃO! E com a luta, nos seus sindicatos,
lutaram por melhores condições e manutenção dos postos de trabalho!
•Os trabalhadores do call center da EDP,
subcontratados pela TEMPO-TEAM, que
pela força da luta mantiveram o seu quadro
de direitos e conquistaram a estabilidade
laboral.

A EDP 1182 MILHÕES DE LUCROS;
O BPI 311,8 MILHÕES DE LUCROS (3 milhões saíram do nosso bolso para a recapitalização);
A GALP 390 MILHÕES DE LUCROS (privatizada pelo
governo PS por 1,1 milhões);
A ZON 3,9 MILHÕES DE LUCROS (milhares de trabalhadores com vínculos precários);
Se esta política só serve os patrões, se estes partidos só nos trazem mais precariedade e desemprego. Então para que os queremos? Queremos um
governo que defenda o país e os trabalhadores!

•Na Sagres o salário, por via da luta, aumento
de 50€ no ano passado a cada trabalhador
•Nos supermercados da ALISUPER os 360
postos de trabalho foram mantidos pela
luta dos trabalhadores nos seus sindicatos

JUNTA-TE À LUTA! SINDICALIZA-TE!
ESTÁ NA HORA DE ESTE GOVERNO IR EMBORA!

