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Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
EM TODOS OS LOCAIS DE TRABALHO A NIVEL NACIONAL

DA EMPRESA 

KG SERVICES
AO TRABALHADORES SÓ RECEBERAM OS SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO NO
DIA 15 DE SETEMBRO E AINDA NÃO RECEBERAM O SUBSÍDIO DE FÉRIAS, DAS
FÉRIAS GOZADAS NO MÊS DE AGOSTO, POR ESTE MOTIVO!!!

TODOS EM GREVE NO DIA 1 DE OUTUBRO!!!
VAMOS EXIGIRMOS O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 
NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS E O PAGAMENTO 
DOS SUBSÍDIOS DE FÉRIAS POR PAGAR!!!

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS
CAMARADA E COLEGA, 

A KG SERVICES nunca paga os salários no final do mês, atrasa o pagamento dos salários cada
vez mais, não é admissível que continue com esta prática de falta de respeito pelos direitos
dos trabalhadores e pelo cumprimento da Lei.

No dia 10 de setembro teve a pouca vergonha de enviar uma mensagem aos trabalhadores
desculpando-se pelo atraso nos salários, e informou de que os salários seriam pagos no dia 14
de  Setembro,  esta  mensagem  era  também  uma  ameaça  aos  trabalhadores,  porque  era
transmitido, que se os trabalhadores não trabalhassem também não recebiam o salário.

CAMARADAS      
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Os trabalhadores não aceitam que continue este tipo de postura por parte da empresa, por isso
vão á luta, esta luta de dia 1 de Outubro, caso a empresa não corrija a sua postura e pague os
salários no final do mês, irá ser intensificada até que os direitos dos trabalhadores e a Lei
sejam cumpridos.

OS TRABALHADORES EXIGEM RESPEITO, JUSTIÇA E
DIGNIDADE NO TRABALHO!

COLEGA

Os trabalhadores estão a trabalhar e a desempenhar as suas funções com total empenho e zelo
durante todo o mês de setembro – por isso tem o direito absoluto de receber o salário de
setembro no último dia útil do mês, que é quinta-feira, mas, se os salários não forem pagos até
dia 30, quinta-feira, os trabalhadores sexta-feira estarão em GREVE!!!

TODOS EM GREVE NO DIA 1 DE OUTUBRO!!!
VAMOS EXIGIR O PAGAMENTO DOS NOSSOS SALÁRIOS,

TRABALHAMOS TEMOS QUE RECEBER!!!
COLEGA E CAMARADA 

O que nós queremos é o salário e é claro que se a KG SERVICES pagar os salários no último 
dia útil do mês, ou seja dia 30 de Setembro, a greve não se realizará!! 

Mas, desde já os trabalhadores e o STAD deixam um aviso, se não houver salários no final do 
mês e se continuar esta pouca vergonha por parte da KG-SERVICES, no futuro avançaremos 
com mais ações de luta, até que a legalidade seja reposta.

Aos CLIENTES onde a KG SERVICES presta serviço, apelamos a uma posição dura perante
este tipo de atitude que prejudica os trabalhadores.
Relembramos  ainda  que  os  CLIENTES  têm responsabilidade  social  e  moral  perante  estes
trabalhadores que trabalham todos os dias para  manter  as instalações limpas,  é  por  esse
motivo, que os CLIENTES têm que fazer todo o possível para que dentro das suas casas não
aconteçam ilegalidades.

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
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