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Afirmam que és o ativo mais importante da CGD!

Elogiam o teu trabalho e o teu esforço diário em defesa e em prol da CGD!

Reconhecem que a execução do plano de Bruxelas, só foi possível pelo teu empenho!

Ainda agora, face a mais um prémio atribuído à CGD, dizem que o grande mérito a ti se deve!

Mas depois, todos os dias constatas que esses elogios não passam de palavras vãs, porque a 
forma agressiva, sobranceira e indiferente como te tratam, o desmente categoricamente. 

Afinal, só te usam enquanto ainda és essencial, enquanto colocares o trabalho à frente de tudo, 
para depois até disso se esquecerem e te apontarem a porta da rua!

• Estás disposto a aceitar passivamente este cenário? 

• Queres continuar a trabalhar sob pressão, tanto no local de trabalho como até em casa?

• Conformas-te em ter hora de entrada na CGD, mas não teres hora de saída? 

• Aceitas continuar a ser o “bode expiatório”, perante os clientes, das suas reclamações, e seres 
tantas vezes injuriado e até fisicamente agredido?

Queres ver a CGD, com os maiores lucros da Banca, lucros para os quais o teu esforço foi decisivo, 
e assistir agora à vergonha, de chegar a julho e continuar a aguardar pela resposta da CGD, à 
proposta de revisão salarial, que entregaste em janeiro?

Uma revisão salarial, que é essencial para os trabalhadores e reformados, já que para além da 
obrigação legal de ser feita anualmente, determina também o valor das pensões de reforma.
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Trabalhador da CGd, 

desperTa!
a hora é de luTa!

A Direção

InFORMAÇÃO

SERÁ QUE ISTO NÃO TE INDIGNA? 
SERÁ QUE ISTO NÃO TE REVOLTA? 

A RAZÃO E A JUSTIÇA DEVEM IMPERAR, 
O MEDO NÃO NOS PODE CONDICIONAR!

Dia 22 de julho às 12H, em frente à Sede da CGD

Delegados Sindicais, Trabalhadores do ativo e Reformados, 
todos juntos

VAMOS PROTESTAR!


