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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
DA LIMPEZA INDUSTRIAL 

 

 UM DIA DE GREVE NACIONAL  
07-12-07 (SEXTA FEIRA) 

 

EXIGIMOS AOS PATRÕES 
 

■ UM AUMENTO DE €20/MÊS (em cima dos salários existentes); 
■ UM SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMO DE €2,50 (e cumprimento dos 
…acordos específicos existentes) 
■ O cumprimento do Acordo de Revisão do C.C.T de 26-01-06; 
■ O pagamento dos retroactivos desde 01-07-06; 
■ A  aplicação dos 3 dias de faltas anuais; 
■ O respeito da majoração/bónus de 3 dias férias; 
 

REIVINDICAMOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

QUE OBRIGUE A ASSOCIAÇÃO PATRONAL A RESPEITAR O 
COMPROMISSO QUE ASSUMIU NA REUNIÃO DE 30-10-06 SOBRE A 
PUBLICAÇÃO DAS TABELAS SALARIAIS. 
 

Colega, 
 

 Estamos a chegar ao final do ano de 2007 e muitos trabalhadores e trabalhadoras 
não só não têm aumentos de salários desde há cerca de 3 anos como, pior ainda, não se 
sabe que aumentos vão haver no final do ano e qual vai ser o nosso salário em 2008! 
 

 A única causa disto suceder é porque a Associação dos Patrões é mentirosa e falsa e 
não cumpre os compromissos que assume! Porquê? Porque a generalidade dos patrões é 
cruel, desumana e egoísta e quer aumentar ainda mais os seus lucros à custa do nosso 
sacrifício! 
 

Camarada, 
 

 A vida está cada vez pior! O custo de vida aumenta todos os dias mas o nosso 
salário continua o mesmo. Por outro lado, os patrões estão cada vez mais ricos, seja 
porque não cumprem os acordos que assumiram (de aumentos salariais e de direitos) 
como o sector da Limpeza Industrial está em crescimento! 
 
 Não pode ser! Nós exigimos aos patrões respeito por quem trabalha e produz a 
riqueza e reivindicamos a sua distribuição com mais justiça social! 
 

Colega, 
 



 Por tudo isto, o STAD convoca todos os trabalhadores do sector das Limpezas 
Industriais para uma grande e forte luta que se vai realizar através de uma  
 

►►►  G R E V E   N A C I O N A L   ◄◄◄ 
 

DIA 07-12-07 / SEXTA FEIRA (24 horas de greve) 
 

Camarada,  
 
 Esta Greve Nacional é de todos os/as colegas do sector, incluindo os/as do Grupo 
Conforlimpa! 
 

 O Grupo Conforlimpa faz muitas discriminações aos seus trabalhadores! A uns paga salários 
superiores enquanto que a outros paga salários mais baixos; a uns cumpre com os 3 dias anuais 
de falta enquanto que a outros não cumpre; a uns cumpre com os 3 dias de majoração/bónus de 
férias, enquanto que a outros não cumpre! NÃO PODE SER! 
 

NÃO, NÃO E NÃO À DISCRIMINAÇÃO! 
 

 Depois, desde o ano de 2005,  o Grupo Conforlimpa não faz aumentos de salários aos 
trabalhadores que têm salários mais elevados. NÃO PODE SER!  
 

É NECESSÁRIO HAVER AUMENTOS TODOS OS ANOS! 
 

Colega, 
 

Vamos todos à luta dia 07-12-07 fazendo 24 horas de Greve Nacional! 
 

 ■ Por aumentos salariais  de €20/mês! 
 ■ Por um subsídio de alimentação mínimo de €2,50/dia! 
 ■ Pelo pagamento dos retroactivos desde 01-07-06! 
 ■ Pelos 3 dias anuais!  
 ■ Pela majoração das férias! 
 
 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, 
NO STAD, 

 

V E N C E R E M O S ! 
 
 
INFORMAÇÕES MUITO IMPORTANTES 
 

A Greve Nacional é feita nos locais de trabalho. No dia 07-12-07 estamos nos locais de trabalho, 
mas não trabalhamos. 
 

Esta Greve Nacional do sector é realizada em todas aquelas empresas que não assinaram com o 
Sindicato Acordos para haver aumentos salariais e do subsídio de alimentação e a aplicação dos 
direitos. 
 

Nas empresas que tiverem responsabilidade social, espírito de diálogo social, respeito pelos 
trabalhadores e fizerem acordos com o STAD não haverão greves! Por isto, 2 dias antes da greve, 
telefona para o Sindicato para confirmar se há greve na tua empresa.  
 

       


