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ÀS TRABALHADORAS DO
SERVIÇO DOMÉSTICO
O NOVO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL DE 2019 DE
600 € JÁ ENTROU EM VIGOR DESDE 1.JANEIRO!
Depois de termos conquistado o Salário Mínimo de 600
€uros, vamos combater para conquistarmos o de 650 €uros!

COLEGA

Já está publicado o novo Salário Mínimo Nacional (SMN) de 600€. Este novo MN vigora a partir de 1 de Janeiro.
Este é um importante aumento – mais 20 €uros de aumento mensal! - para horários de trabalho de 40 horas
semanais e proporcional para os horários a tempo parcial.
O novo aumento – mais 20 €uros, repetimos - é mais um importante passo para recuperarmos o poder de compra
que o Governo de Passos Coelho / Paulo Portas nos fizeram perder em cinco anos de austeridade!
Como certamente haverá patrões que tentarão não pagar o aumento no final do mês de Janeiro, todas as
trabalhadoras, especialmente aquelas que trabalham a tempo parcial, deverão estar muito atentas para ver se a
sua entidade patronal paga correctamente o salário de Janeiro com este novo aumento.
COMPANHEIRA
Se a sua entidade patronal não pagar o aumento, a trabalhadora deve informar imediatamente o STAD para que a
situação seja tratada imediatamente – o aumento é nosso e devemos exigi-lo imediatamente ao patrão!

CAMARADA
Este novo SMN de 600 €uros mensais representa que o SMN de 650€uros mensais, que é uma justa reivindicação
da Classe, do STAD e da CGTP-IN, está mais próximo. Este novo aumento é mais um passo importante para o
alcançar - o Salário Mínimo Nacional de 650 € está a aproximar-se!

STAD, O SINDICATO DAS TRABALHADORAS DO SERVIÇO
DOMÉSTICO - SINDICALIZE-SE, PARA PROTEGER OS SEUS
DIREITOS E DEFENDER OS SEUS INTERESSES!

SAUDAÇOES SINDICAIS
A DIRECÇÃO NACIONAL

COMUNICADO Nº. 13/2019
LISBOA, 30-1-2019

