
OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA EMPRESA

AMBIJARDIM II
                         DEPOIS DE VÁRIOS DIAS DE DESESPERO, 

OS TRABALHADORES JÁ
COMEÇARAM A RECEBER O

SALÁRIO DE MAIO!!!
A GREVE CONVOCADA PARA OS DIAS 21 E 22 JUNHO 

NÃO SE REALIZARÁ! 
MAS, CONTRA AS ILEGALIDADES DA AMBIJARDIM II, 

À CAUTELA, PREPAREMOS UMA PRÓXIMA 

GREVE ENTRE OS DIAS 1 – 11 de JULHO, 
SE, NO FINAL DO MÊS, NÃO HOUVER SALÁRIO!

A NOSSA LUTA É PARA OBRIGAR A AMBIJARDIM II A
RESPEITAR OS DIREITOS DOS TRABALHADORES,

ESPECIALMENTE O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO
FINAL DE CADA MÊS! 

CAMARADA

Os  trabalhadores  da  AMBIJARDIM  II,  depois  de  vários  dias  de  angústia  e  da
organização da nossa luta a realizar nos próximos dias 21-22 de Junho, já começaram a
receber no dia 15 de Junho o salário do mês de Maio.
Esta situação totalmente ilegal e indecente por parte da empresa AMBIJARDIM II!
Esta situação levou a que muitos trabalhadores tivessem passado por momentos muito
difíceis sem terem dinheiro para poderem pagar as suas contas e sem terem dinheiro
para compara o passe para poderem ir trabalhar – NÃO PODE SER, ISTO É TERRIVEL!
O STAD, assim que soube do que se estava a passar, imediatamente convocou uma
greve e distribuiu um comunicado aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho,
para os mobilizar para a luta que, agora, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS,
NÃO SE REALIZA!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
CAMARADA



O  STAD,  requereu  de  imediato  uma  reunião  ao  Ministério  do  Trabalho  para  tentar
resolver esta gravíssima situação.
Estabeleceu também contacto com vários clientes para saber qual a posição de cada
um, face á situação dos trabalhadores que fazem a limpeza nestes clientes e que dão o
seu melhor todos os dias, com competência e zelo, para que os locais estejam limpos e
higienizados.
Porém, agora chegaram ao final do mês de Maio não recebem o seu merecido salário!
COLEGA

Por agora, parece, que este drama que os trabalhadores viveram está ultrapassado.
Contudo, não sabemos o que vai acontecer no final do mês de Junho!
Em final de Junho, vamos receber salário, ou não?
Porque ninguém sabe, como prevenção, o STAD já enviou á AMBIJARDIM II um novo
pré-aviso de greve para entre os dias 1 e 11 de Julho, se não houver salário, claro!! 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA

A AMBIJARDIM II sabe que o STAD e os trabalhadores estão sempre dispostos a lutar,
quando a empresa não cumpre com os direitos e quando viola a Lei!
A AMBIJARDIM II = AMBIENTE E JARDIM nunca quer resolver os problemas e somente
cria  cada  vez  mais  problemas –  assim,  não  resta  outra  alternativa  que  não seja  o
recurso á LUTA para que Lei seja cumprida e os nossos direitos sejam respeitados!

EXIGIMOS O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 
NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS! 
EXIGIMOS O CUMPRIMENTO DA LEI E DO CCT! 

TEMOS DIGNIDADE – EXIGIMOS RESPEITO!

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, 
NO STAD  ,  

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