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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DAS EMPRESAS DE LIMPEZA 

GM.FM. e ISS na 

CONTINENTAL-MABOR 
Nova greve com concentração no dia  

26.SETEMBRO.2014 – 6ªFeira 
A LUTA CONTINUA, 

Por aumento dos salários e uma vida melhor - 

VENCEREMOS! 
CAMARADA  
No seguimento da luta que temos vindo a realizar no nosso local de trabalho e em 
virtude de as empresas GM.FM. e ISS continuarem a não querer satisfazer as justas 
reivindicações dos trabalhadores, vai-se realizar uma nova greve de 24 horas no dia 26 
de Setembro, próxima 6ª. feira, de acordo com a decisão dos trabalhadores e 
trabalhadoras reunidas em Plenário de Trabalhadores. 

A LUTA COMPENSA – VALE A PENA LUTAR! 
OS TRABALHADORES UNIDOS, ORGANIZADOS  

E EM LUTA, NO STAD, VENCERÃO! 
 

COLEGA 
As nossas reivindicações são mais que justas - que nós reivindicamos é o direito a uma 
vida melhor! 



  

 

Por isso exigimos o aumento das nossas retribuições e que no salário base este 
aumento seja de 1 EURO por dia, o que representa 30€ por mês e que se acabe a 
discriminação inadmissível entre trabalhadores em relação a matérias de expressão 
pecuniária (subsídios, etc.). 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA  
Os trabalhadores e o STAD não querem continuar com esta luta - mas as empresas  
GM.FM. e ISS, não querem aumentar os salários e que todos os trabalhadores tenham 
os direitos iguais, continuam a empurrarem-nos para ela!  
Ou seja, quem tem toda a responsabilidade desta nova luta e os prejuízos que ela 
acarreta para a fábrica são as empresas de limpeza industrial que, com a sua 
intransigência, nos estão a empurrar para a luta! 

QUEM TEM RAZÃO SÃO OS TRABALHADORES –  
- AS EMPRESAS, NÃO! 

CAMARADA  
A nossa luta do próximo dia 26, 6ª. feira, vai ser como as outras que já fizemos – vamos 
fazer greve e concentrarmo-nos na frente da fábrica! Por este motivo, todos devemos 
comparecer no dia da greve sem falta para dar ainda mais força à nossa luta! 
 

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, O 
SINDICATO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES 
DO SECTOR DA LIMPEZA INDUSTRIAL, VENCEREMOS!!! 

Todos em greve e na concentração no dia  

26.SETEMBRO.2014 – 6ªFeira 
A LUTA CONTINUA, 

Por aumento dos salários e uma vida melhor - 

VENCEREMOS! 
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