14º Congresso
Com Confiança, Vamos:
Aumentar a Sindicalização e Reforçar a Organização
Melhorar os Salários - Reduzir os Horários
Defender os Direitos e a Negociação Colectiva
Pela Humanização do Trabalho e Dignificação das Profissões!

Realiza-se no Porto no dia 19 de Novembro de 2021 o 14º Congresso da FESETE. No
decorrer dos trabalhos os delegados ao Congresso vão avaliar a actividade sindical
desenvolvida nos últimos 4 anos, os resultados alcançados no que diz respeito aos direitos
laborais e salários dos trabalhadores e aprovar as reivindicações para os próximos 4 anos,
donde salientamos: um salário mínimo de 850,00 euros; a redução do horário semanal para
as 35 horas; a exigência da eliminação da norma da caducidade dos Contratos Colectivos; a
negociação dos Contratos Colectivos de Trabalho que respeitem e melhorem os direitos
laborais; novas formas de organização do trabalho que permitam eliminar as doenças
profissionais. O Congresso vai ainda eleger uma nova Direcção da FESETE para o período
2021-2025.

MANIFESTAÇÃO NACIONAL DIA 20 DE NOVEMBRO EM LISBOA
Aumenta a produção e as exportações nos Têxteis, Vestuário e Calçado!
Aumenta o valor dos produtos e a riqueza das empresas!
Só não aumentam e melhoram os salários e os direitos dos trabalhadores!
É necessário protestar e lutar contra o aumento das desigualdades!
A CGTP/IN perante o aumento das lutas dos trabalhadores em curso nos diferentes sectores
e regiões decidiu convocar uma Manifestação Nacional em Lisboa para o dia 20 de
Novembro, sábado, com o lema: Avançar é preciso!
Nesta Manifestação vamos exigir ao Governo e aos patrões: o aumento geral dos salários; um
Salário Mínimo Nacional de 850 euros a curto prazo; a redução da Semana de Trabalho para
as 35 horas semanais; a eliminação da norma da caducidade e o fim da precariedade.

PARTICIPA! CONTAMOS CONTIGO!
Estão assegurados transportes para a deslocação a Lisboa!

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTA O TEU SINDICATO

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
Porto, Novembro de 2021
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