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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 

ISS – NA TABAQUEIRA 
 

GREVE -- 24H  
DIA 4 DE JULHO 

Pelo acesso ao refeitório 
e o direito a refeição 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
 

COLEGA 

    A ISS, informou os trabalhadores e trabalhadoras, do local de trabalho 

TABAQUEIRA que a partir de dia 1 de Julho de 2016, deixariam de ter acesso ao 

refeitório e o direito á refeição, como sempre tiveram ao longo dos muitos anos no 

local de trabalho. 

   O STAD, relembra que os trabalhadores e as trabalhadoras sempre tiveram o 

direito a refeição, tal como os trabalhadores do cliente “TABAQUEIRA”, essa 

refeição sempre teve um custo, em que uma parte do custo da mesma é suportada 

pela empresa de limpeza, e a outra parte pelos próprios trabalhadores, e que, devido 

a terem que suportar esse custo, os trabalhadores e as trabalhadoras, nunca 

receberam qualquer valor de subsídio de alimentação. 
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   Agora a ISS, e sem qualquer justificação quer retirar esse direito; ISTO NÃO 

PODE SER, OS TRABALHADORES E AS TRABALAHDORAS VÃO LUTAR 

CONTRA ESTA POSIÇÃO DA ISS 

TODOS EM GREVE DIA 4 DE JULHO DE 2016 
A LUTA COMPENSA--- UNIDOS E ORGANIZADOS,  

OS TRABALHADORES 

VENCERÃO 
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 

    No dia 4 de Julho, vamos estar em greve e concentrados a entrada da 

TABAQUEIRA, a única reivindicação é que a ISS volte atrás com esta decisão, mas 

camaradas, a TABAQUEIRA também pode ajudar a resolver esta questão, se quiser, 

pois, como sabemos o direito a refeição resulta de um acordo entre a ISS e a 

TABAQUEIRA, e no nosso entender, o cliente pode ajudar a que este assunto seja 

resolvido e o conflito ultrapassado. 

 

CAMARADA, 

      Estamos hoje, também, reunidos em plenário para decidir quais as lutas, a fazer 

no futuro se este problema continuar a existir, pois não vamos parar de lutar até que 

os nossos direitos sejam repostos, porque, a luta compensa. 

      Vamos continuar unidos na luta contra quem nos quer prejudicar e continuar a 

lutar pelos nossos direitos como lutamos no passado e lutaremos no futuro. 

A UNIÃO FAZ A FORÇA! 
 

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, COM O STAD, OS 
TRABALHADORES TÊM OS SEUS PROBLEMAS RESOLVIDOS! 

 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
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