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“Não é verdade que as pessoas param de perseguir os sonhos porque estão a ficar velhas, elas estão a ficar velhas porque pararam de perseguir os sonhos” Gabriel García Márquez (1927-2014)

FMI vai vigiar Portugal até cortes  
em salários e pensões serem feitos 

Novo sindicato quer 
recrutar 50 mil sócios  
precários de ‘call center’

Dois operadores de call centers, depois 
de terem tido “uma má experiência com 
estruturas sindicais já existentes”, deci-
diram criar o primeiro sindicato da área, 
que pretende reunir os 50 mil funcioná-
rios destes centros de atendimento.  

Trabalhadores que têm as suas pausas 
controladas ao minuto, assim como as 
chamadas atendidas e os pedidos resol-
vidos. Tudo isto pago entre 2,30 e quatro 
euros por hora. Uma das batalhas passa 
por “combater o assédio moral, que é de-

finido nas entrevistas como trabalhar sob 
pressão”. Tentar vincular os profissionais 
à empresa que subcontrata os serviços 
ou ao destinatário final são outros dos 
grandes desafios do sindicato, que nasce 
na próxima semana. ATUAL PÁG. 2

Corta pulseira   
e assassina a tiro 
duas mulheres
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Naufrágio mata 
pescadores 
das Caxinas
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Carros de luxo  
para a Amadora e 
Ferreira do Alentejo
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Bombeiros sem 
comandantes  
a um mês dos fogos
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Precariedade. Objetivo é lutar contra a falta de segurança de uma profissão  
em que a esmagadora maioria dos profissionais recebe o salário mínimo
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Herói da Luz 
dispensado 
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Castro 
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Viagem  
aos 50 anos  
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em imagens 
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