IZE-SE
SINDICAL

O Brexit vai
afectar os
seus direitos
no trabalho?
O SERTUC e a CGTP-IN organizam um Seminário de
meio-dia para trabalhadores Portugueses, para que possa:
• Conhecer os seus direitos de trabalho no Reino Unido
• Aderir a um Sindicato
• Participar no Sindicato no seu local de trabalho
• Conhecer os direitos laborais e sociais da União Europeia
• Saber onde pode ter apoio

Não se esqueça desta data!

Terça – feira, 21 de Março de 2017
Das 3 às 7 da tarde
Na Congress House, Great Russell St
London WC1B 3LS
Metro mais próximo: Tottenham Court Road
Podem participar todos os trabalhadores
Portugueses ou de língua Portuguesa.
Vai haver tradução em Português e Inglês.

Está a conseguir
ter os seus direitos
no trabalho?
Há décadas que cidadãos Portugueses e dos Países de língua
Portuguesa trabalham em Londres e no Leste de Inglaterra.
Ao longo deste tempo, têm enfrentado muitos desafios
relativos à sua integração na sociedade e no trabalho.
Queremos debater estes e outros desafios que você enfrenta no Reino Unido, para
que sinta que é um cidadão e um trabalhador igual aos outros.
Queremos também que os sindicatos conheçam as suas necessidades para
podermos representá-lo melhor enquanto trabalha no Reino Unido. As suas
preocupações e problemas são também nossos.
Os Sindicatos defendem todos os trabalhadores independentemente da sua raça,
origem étnica ou cor, juntando todos na mesma sociedade.
Os Sindicatos lutam e conseguem melhores condições para todos os trabalhadores
sindicalizados.
O trabalho digno é um direito humano. Os Sindicatos lutam para que os
trabalhadores tenham voz sobre aquilo que os afecta no trabalho.
Estando unidos e organizando-nos, podemos conseguir condições de trabalho
dignas para todos.

Unidos vencemos – divididos perdemos!
Para se inscrever envie um email a: sertuc@tuc.org.uk
O Seminário realiza-se na terça-feira, dia 21 de Março de 2017,
das 3 às 7 da tarde, na Congress House, Great Russell Street, London WC1B 3LS.
Estação de Metro mais próxima: Tottenham Court Road.
O SERTUC e a CGTP-IN esperam por si!

Apoio financeiro da União Europeia

