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OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 

ISPORECO 
NA AUTOEUROPA 

GREVE DIA 6 DE MAIO DE 2015 
 PELA NEGOCIAÇÃO DO CADERNO 

REIVINDICATIVO; 

 PELO AUMENTO DO SALÁRIO; 

 PELA IGUALDADE CONDIÇÕES ENTRE TODOS 
OS TRABALHADORES; 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!!! 
CAMARADA 

Depois da entrega do nosso Caderno Reivindicativo à ISPORECO, foi feita uma reunião de 

negociações no passado dia 4-2-2015. Nesta reunião, a única matéria que ficou resolvida foi o 

pagamento da parte restante do Subsidio de Natal, que a empresa já cumpriu. 

Recordamos quais são matérias que constam do nosso Caderno Reivindicativo: 

 Aumento do salário em 30 € / mês; 

 Subsídio de transporte igual para todos os trabalhadores; 

 Cumprimento do Acordo de Condições Especificas e aplicado a todos os trabalhadores que 

laboram sobre as ordens da ISPORECO, sem haver ilegalidades e discriminações; 
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Nesta reunião a ISPORECO não demonstrou nenhuma abertura para discutir qualquer destes 

pontos, e informou que, neste momento, não tem possibilidades financeiras para negociar. 

Por este motivo os trabalhadores, reunidos em plenário no dia 17/03/2015, decidiram marcar uma 

greve de 24 horas para o dia 6 de Maio de 2015. 

CONTRA A POSIÇÃO NEGATIVA DA EMPRESA EM NEGOCIAR O CADERNO 
REIVINDICATIVO, VAMOS ESTAR EM GREVE NO DIA 6 DE MAIO – 4ª. FEIRA!  

 

COLEGA  

Esta greve é para todos os trabalhadores, sejam os da ISPORECO sejam os da GLOBALTEMP. 

Temos de estar todos unidos nesta luta, porque as matérias que constam do Caderno 

Reivindicativo são de todos os trabalhadores – A UNIÃO FAZ A FORÇA! 

De acordo com a lei, recordamos, aos trabalhadores da empresa de trabalho temporário têm que 

ser aplicados os mesmos direitos que aos trabalhadores da empresa que contrata os serviços da 

Empresa de Trabalho Temporário. E é isto que não se passa na AUTOEUROPA - os trabalhadores 

da  GLOBALTEMP não ganham o mesmo salário que os trabalhadores da ISPORECO mas fazem 

o mesmo trabalho sobre as ordens da chefia da ISPORECO e usam a farda desta empresa – e isto 

é uma discriminação e ilegalidade que não se pode aceitar!  

Esta é a razão que leva a que a greve de dia 6 de Maio seja de todos, quer dos trabalhadores da 

ISPORECO quer dos da GLOBALTEMP. Repetimos - A UNIÃO FAZ A FORÇA! 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

O STAD informa que a ISPORECO, depois de ter recebido o pré-aviso de greve, marcou uma 

reunião para dia 30 de Abril, quinta-feira. Porém, infelizmente, a ISPORECO nesta reunião 

continuou a não avançar com nenhum compromisso, excepto o de que irão passar, sem dizer 

quando, os trabalhadores da GLOBALTEMP para a ISPORECO – o que é muito importante 

porque, assim, deixará de discriminação e ilegalidade face a estes trabalhadores. 

NA AUTOEUROPA, DIA 6 DE MAIO, GREVE DOS 
TRABALHADORES DA ISPORECO E DA GLOBALTEMP! 

VAMOS CONTINUAR A LUTAR POR AUMENTOS DE SALÁRIOS  
E IGUALDADE ENTRE TODOS OS TRABALHADORES! 

UNIDOS E ORGANIZADOS NO STAD, 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
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