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“Lei trabalho”: um novo élan, com mais assalariados, jovens, 

desempregados e reformados em ação 

A mobilização contra o projeto de “lei trabalho” amplifica-se e enraíza-se, de forma duradoura, pela retirada 

do projeto de lei e pela obtenção de novos direitos. A determinação dos assalariados, jovens, sem emprego e 

reformados continua sem falhas, como demonstram o número de manifestantes neste dia e o número de 

iniciativas nas empresas, locais industriais, zonas comerciais. 

A violência das palavras proferidas pelo Governo, o desprezo face ao movimento social e a sua teimosia em 

não retirar o projeto de lei reforça esta determinação. 

As organizações reafirmam os termos da sua carta comum, enviada a 20 de maio ao Presidente Hollande, na 

qual pediam para serem recebidas. Enquanto este diz fazer do diálogo social o seu método de governo, as 

organizações continuam à espera da resposta à sua carta. 

A mobilização dos assalariados, jovens e desempregados é hoje maioritária, a opinião pública continua 

massivamente desfavorável ao texto de lei e a unidade das organizações sindicais empenhadas, representante 

da frente larga e resoluta, permanece intacta.  

Milhares de novos assalariados de empresas – das mais pequenas às maiores, de todos os sectores 

profissionais – entraram na mobilização. Numerosos sectores profissionais continuam empenhados, muitas 

das vezes num movimento de greve recondutível, como nas refinarias, nas centrais nucleares, nos portos, 

nos ferroviários, na Rede de Transportes Públicos e no conjunto dos transportes, etc. 

As organizações sindicais apelam a prosseguir e aumentar as mobilizações: 

- Multiplicando e apoiando as ações decididas pelos assalariados em assembleias gerais, inclusive as 

recondutíveis, desde esta tarde. 

- Trabalhando para reforçar a convergência das lutas interprofissionais, através da greve e das manifestações 

nos próximos dias, em todo o território e nos sectores profissionais.  

Cada dia deve representar um novo élan na mobilização. 

- Desenvolvendo, desde o início da próxima semana, a votação cidadã – decidida na reunião intersindical – 

nas empresas, nas administrações e nos locais de estudo. 

- O resultado desta votação será entregue ao presidente da República, aquando de um novo tempo forte de 

mobilização, na segunda quinzena de Junho. 

- Criando as condições para o sucesso de uma poderosa manifestação nacional, a 14 de Junho, em Paris. 

As estruturas sindicais encontrar-se-ão, de novo, para garantir a organização e o sucesso das mobilizações e 

iniciativas. 
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