
No próximo sábado, em todo o mundo, os trabalhadores, homens e mulheres, cele-
bram o seu dia e mostram a sua força e determinação, perante aqueles que continuam 
apostados em não reconhecer a sua importância e o valor do trabalho, e de continua-
mente procurarem ignorar ou reduzir-lhe, os seus direitos e dignidade.

Na CGD, os exemplos dessa desvalorização do trabalho sucedem-se, sendo cada vez 
mais visível a intenção de considerar os trabalhadores, independentemente das suas 
funções, como descartáveis!

Os TrabalhadOres da CGd Têm direiTO aO 
aumenTO dO saláriO esTe anO, que já Tarda!

nãO pOdem exisTir só exiGênCias de ObjeTivOs! 

Tem que haver reCOnheCimenTO e COnTraparTidas! 

Temos fundadas razões para manifestar publicamente a nossa indignação e o nosso 
protesto, no próximo dia 1 de maio!

O direito ao trabalho não pode fazer esquecer que o trabalho tem direitos, que os se-
res humanos não são máquinas e que não se podem pisar, mudar de lugar ou pôr no 
lixo, como coisas sem valor!

Para manifestares a tua preocupação e o teu protesto, participa em qualquer ação de 
luta que se realize perto de ti.

No Porto, o desfile será na AVª dos Aliados, pelas 15H00.

Em Lisboa, o desfile sairá do Campo Pequeno (junto à CGD), 
para a Alameda Afonso Henriques, às 15H00. 

O sTeC estará presente e devidamente identificado, nas ações de lisboa e porto, 
respeitando todas as regras de prevenção de contágio (uso de máscara e o devido 
distanciamento). 

Atendendo ao momento pandémico que vivemos, 
pedimos a quem quiser participar que contacte previamente o STEC.

1º de Maio 
o dia de luta dos trabalhadores!
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Diz sim ao trabalho com Direitos!
Diz não à exploração!

www.stec.pt
stec@stec.pt

Sede STEC - LiSBoA 
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