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AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA DE AUTOCARROS EM COIMBRA 
(SMTUC)  

DA  
EMPRESA LOURILIMPEZAS 

 

OS NOSSOS SALÁRIOS E SUBSÍDIOS 
DE FÉRIAS JÁ FORAM PAGOS! 

 

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 

 

COLEGA 
 No nosso local de trabalho, os SMTUC, desde que a LOURILIMPEZAS começou a prestar os 
serviços de limpeza industrial, os trabalhadores têm vivido numa grande instabilidade, que 
progressivamente se vinha a agravar, porque o pagamento dos salários era feito com um atraso cada 
vez maior e faltava o pagamento do subsídio de férias e do trabalho extraordinário. Mas, apesar disto, 
sempre trabalhámos com toda a responsabilidade e zelo para que o serviço não ficasse prejudicado! 
 Nós, trabalhadores, não éramos sindicalizados mas deslocámo-nos ao STAD, o sindicato dos 
trabalhadores e trabalhadoras do Sector das Limpezas Industriais, sindicalizámo-nos e organizámo-
nos e requeremos a sua intervenção.  
 A partir dai, o STAD começou a intervir com toda a sua experiência e todo o nosso apoio e 
tentou, através do diálogo social com a empresa, resolver a situação – mas a LOURILIMPEZAS não 
quis diálogo social! Por este motivo, o STAD contactou com o cliente (Câmara Municipal de Coimbra - 
CMC) para encontrar uma solução para esta situação – e só a CMC, com quem se fizeram 2 
reuniões, respondeu afirmativamente, garantido que, na parte que lhe competia, tudo iria fazer para 
se ultrapassar o conflito, ou seja, para que a Lei e o nosso Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) 
fosse cumprido. 
 



CAMARADA, 
 Porque a situação não se resolvia, nós, trabalhadores, em plenário decidimos ir para a luta, 
marcando um dia de greve para o passado dia 9 de Setembro, segunda-feira.  
 A LOURILIMPEZAS, colocada perante esta posição firme e determinada dos trabalhadores, 
regularizou todas as situações que tinha em atraso, evitando que fizéssemos a greve! Ou seja, hoje, 
ao contrário dos meses anteriores, já temos os nossos salários e os nossos subsídios de férias e 
trabalho extraordinário pago! 
 E isto sucedeu porque OS TRABALHADORES ESTAVAM TOTALMENTE UNIDOS, 
ORGANIZADOS NO STAD E ABSOLUTAMENTE DISPONÍVEIS PARA A LUTA!  
 Se não fosse assim, a empresa ainda hoje não tinha solucionado a nossa situação e ainda 
estaríamos à espera do cumprimento dos nossos direitos, como nos outros meses! 

 

COMPANHEIRO 
 Esta situação demonstra, mais uma vez, que VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!  
 Se não tivesse sido a nossa união e organização no STAD e a nossa total disponibilidade para 
a luta, ainda hoje estaríamos a sofrer, como sucedeu nos últimos meses!  
 Agora, nós, trabalhadores, vamos continuar atentos, esperando que a LOURILIMPEZAS 
cumpra sempre, no futuro, com os seus deveres – mas se, infelizmente, tal não se verifique, nós não 
hesitaremos em recorrer novamente à luta para defender os nossos legítimos interesses!  
 Só desta forma teremos os nossos direitos defendidos!   

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA! 
 

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, OS 
NOSSOS DIREITOS SERÃO DEFENDIDOS! 

 

STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DO SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS!  

 

SINDICALIZA-TE NO STAD, O TEU SINDICATO 
PARA PROTEGERES OS TEUS INTERESSES! 

 
 

SAUDAÇÕES SINDICAIS 
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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