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‘tás logado?

O 1° de Maio é conhecido como o dia do Trabalhador e é feriado nacio-
nal em diversos países.  Em 1886 centenas de milhares de 
trabalhadores saíram às ruas em Chicago para lutar pela redução do 
tempo de trabalho para 8 horas diárias. Foram brutalmente reprimidos 
pela polícia, mas ainda assim os trabalhadores não desistiram e 
conquistaram o trabalho diário de 8 horas em 1890. Assim ficou para a 
história o 1° de Maio, como um dia de lembrar as lutas que permitiram 
melhorar as condições de trabalho em todo o mundo e principalmente 
de nos organizarmos para defender nossos direitos e conquistar mais.

Hoje trabalhamos 8 horas por dia, devido à luta e à organização dos 
trabalhadores de vários países e categorias profissionais.  Sabemos que 
nos Call Centers temos muito para conquistar. Temos que lutar para 
que a nossa actividade seja considerada como uma profissão e exigir 
respeito no dia a dia do nosso trabalho. Temos que nos unir. 

O STCC convida a todos para se juntarem a nós na manifestação do 1° de 
Maio.

Vem ao 1° de Maio com o STCC.

Loga-te a nós na Manif
Concentração as 14:30 

na praça Martim Moniz. 



Ajuda a eleger o delegado sindical no teu local 
de trabalho!
Neste momento estamos num processo de eleição dos 
Delegado(a)s nos vários Call Centers. Ainda estás a tempo 
de teres uma voz activa neste processo, podes escolher 
quem queres que te represente no teu local de trabalho, 
ou poderás tu próprio(a) dar o primeiro passo para seres 
o(a) eleito(a) pelos colegas!

Sabias que… O(a) Delegado(a) Sindical tem direito a um 
local na empresa para poder exercer as suas funções? Que 
poderás afixar e distribuir informação sobre a nossa profis-
são e sobre o STCC? Que teremos ainda direito à infor-
mação sobre a actividade, estrutura e provável evolução 
da empresa ou do estabelecimento, assim como da sua 
situação económica? Por tudo isto, não hesites. Sindicali-
za-te!

Já temos site.

Acessa e colabora com o novo site do STCC: 
http://www.stcc.pt

Assina a petição: O Trabalho no Call Center é uma profissão de 
desgaste rápido!                


