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DIA 15 - É LUTA DE TODOS
O próximo dia 15 de Novembro é dia de luta, na forma de uma
manifestação nacional, às 15h, em Lisboa (Marquês de Pombal,
convocada pela CGTP-IN, tendo como temas centrais:
• O aumento geral dos salários em 2019;
• A fixação do salário mínimo nacional em 650€ em 1 de Janeiro;
• A revogação das normas gravosas da legislação laboral, como a
caducidade, e a reposição do princípio do tratamento mais favorável e
da renovação automática das convenções colectivas de trabalho;
• A rejeição, na proposta de lei do governo, das alterações gravosas
à legislação laboral:
• O fim da precariedade, aplicando a regra de que um posto de
trabalho permanente terá de ser ocupado por trabalhador com vínculo de trabalho efectivo;
• A rejeição e o combate à desregulação dos horários de trabalho e a sua redução para as
35 horas semanais para todos os trabalhadores;
• A contratação dos profissionais que fazem falta nos serviços públicos, num processo de
melhoria dos serviços;
• A defesa e valorização do Serviço Nacional de Saúde, reforçando o seu carácter público,
universal e gratuito;
• Uma Escola Pública de qualidade e inclusiva, com um efectivo investimento na Educação
e a valorização e respeito por todos os seus profissionais;
• Uma política fiscal justa, que reduza os impostos sobre os rendimentos do trabalho e taxe,
de forma adequada, os rendimentos do capital.

TEMOS RAZÕES PARA PARTICIPAR
Os actuais problemas dos trabalhadores da CP, IP e MEDWAY- Valorização dos salários;
Cumprimento dos Acordos; Melhoria das Condições de Trabalho; Combate à destruição
das empresas e do serviço público; Defesa dos Postos de Trabalho– enquadram-se nos
objectivos centrais da manifestação de 15 de Novembro e, por isso, TODOS TEMOS RAZÕES
PARA PARTICIPAR.

UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS LEGAIS
Para os trabalhadores poderem participar, o Sindicato vai utilizar os créditos legais para os
trabalhadores da CP, da IP e da MEDWAY, nos seguintes termos
•

Região de Lisboa e distrito de Setúbal – dispensa no segundo período de trabalho,
ou as últimas 4 horas de serviço;
• Entroncamento – a partir das 10 horas
• Restantes locais – todo o período de trabalho

PARTICIPA NESTA LUTA DE TODOS

