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O  CUSTO  DE  VIDA  AUMENTA  

E  OS  PATRÕES  RECUSAM  NEGOCIAR  OS 

NOSSOS  AUMENTOS  SALARIAIS !  

VAMOS  DE  NOVO  PARA  A  LUTA  

 POR  AUMENTOS  SALARIAIS  JUSTOS  E  

DIGNOS !  
Camarada  
 

          No seguimento da Greve Nacional do sector da limpeza realizada no passado dia de 

7 de Dezembro de 2007 e das muitas greves que se vêm desenvolvendo nos vários locais 

de trabalho e em várias empresas para as obrigar a negociar aumentos justos e dignos e o 

cumprimento dos acordos específicos em vigor nos vários locais de trabalho, de novo 

temos que voltar à luta! Efectivamente, temos que obrigar os patrões a cumprir com os 

compromissos que foram assumidos pela Associação Patronal do sector da limpeza no 

passado dia 26 de Janeiro de 2006 no âmbito da revisão do CCT do sector. 

 Por isto,  

 

PREPAREMOS  NOVA  LUTA  ! 
 

1.  PARA CONTINUARMOS A EXIGIR  AOS  PATRÕES : 
 

� UM AUMENTO DE 20€ (MÊS) para 40 horas (independentemente da 
categoria); 

 

� UM SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMO DE 2.50€ DIA (e 
cumprimento dos acordos específicos existentes); 

 

� Cumprimento do Acordo de Revisão do CCT de 26/01/06; 
 

� A aplicação dos 3 dias anuais de dispensa ao trabalho . 
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2.  PARA CONTINUARMOS A EXIGIR AO MINISTRO DO TRABALHO A 

PUBLICAÇÃO  DO ACORDO ASSINADO  COM OS PATRÕES EM 26 

DE JANEIRO DE 2006  

Colega  
 

       Temos que continuar a lutar já que, segundo dados vindos a publico na imprensa, nos 
últimos tempos o sector da limpeza é um sector em crescimento muito acima da média,  
quer no que diz respeito á criação de postos de trabalho, quer no aumento do volume 
facturação. Isto é, os lucros são enormes e os salários dos gestores e das chefias são 
iguais aos praticados a nível da Europa, mas os nossos salários continuam a ser os mais 
baixos da Europa!!! NÃO PODE SER – queremos aumentos!  
 

       Isto não pode continuar! Sabemos que é possível e merecemos ter melhores salários e 
mais direitos e por isso, perante a ganância e contra as vigarices e as maldades dos 
patrões do sector,  
 

PREPAREMOS  NOVA  GREVE  
PARA  TERMOS  AUMENTOS ! 

 

        Já que somos nós que produzimos a riqueza que existe e por isso também temos 
direito a usufruir dela - QUEREMOS AUMENTOS! 
 

Camarada  
 

       Os patrões, ao boicotar as negociações,  o que pretendem é fazer baixar os nossos 
salários para o nível do salário mínimo nacional. Aproveitando-se do aumento mais que 
justo que este teve, apesar de proporem aos clientes a percentagem de aumento do 
mesmo, os patrões não querem aumentar os nossos salários por forma a que a diferença 
que existia entre o salário da trabalhadora de limpeza e o salário mínimo se mantenha. 
 

      Perante esta actuação imoral e ilegítima dos patrões, não resta outra alternativa á 
classe trabalhadora que não seja  
 

A  L U T A,  A  G R E V E, 
     Para exigir  
 
              AUMENTOS  DOS SALÁRIOS EM 20 € MÊS;  
 

                UM SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO MINIMO DE 2.50€ DIA;  
 

              PAGAMENTO DOS RETROACTIVOS  DESDE 01/07/06; 
 

              GOZO DOS TRÊS  DIAS  DE DISPENSA AO TRABALHO! 
 

COM  UNIDADE, ORGANIZAÇÃO  E  LUTA 
  

NO STAD, 
 

V E N C E R E M O S ! ! !  


