AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

KG-SERVICES
E AOS CLIENTES ONDE PRESTA SERVIÇO

O STAD REPETE E REAFIRMA A DENÚNCIA:

HÁ TRABALHO ESCRAVO
NA EMPRESA KG-SERVICES -

NÃO PODE SER!
As trabalhadoras e trabalhadores de Limpeza Industrial já não
aguentam mais a falta de pagamento dos salários no final de
cada mês!
A empresa KG-SERVICES, contratada para o serviço de
limpeza neste local de trabalho, continua a violar a Lei – até
hoje, as trabalhadoras ainda não receberam o salário de Julho
e os subsídios de férias (de quem já as gozou) e não sabem
quando os vão receber!!

NÃO PODE SER – TRABALHAR SEM RECEBER!

A EMPRESA “KG SERVICES” É
UMA EMPRESA "FORA-DA-LEI”!
CONTRA A ESCRAVIDÃO - LUTA E UNIÃO
É A SOLUÇÃO!
NÓS, TRABALHADORAS, EXIGIMOS O PAGAMENTO
DOS SALÁRIOS NO FINAL DE CADA MÊS!

COLEGA E CAMARADA,

Perante esta situação dramática e inaceitável, o STAD já
solicitou aos clientes reuniões com caracter de urgência para
tentar que a empresa KG-SERVICES pague os salários de
Julho e os subsídios de férias em atraso.
O STAD já denunciou à ACT esta brutal violação aos direitos
dos trabalhadores e requereu a sua intervenção com a máxima
urgência.
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA

Os Clientes – em especial os organismos do Estado - têm uma
palavra a dizer - não se podem desresponsabilizar do que se
passa dentro das suas instalações, não podem saber que
existem trabalhadores dentro das suas instalações a serem
explorados,
A TRABALHAREM SEM RECEBER = TRABALHO ESCRAVO!
e não fazer nada!
Um Cliente como o ESTADO, tem a responsabilidade Social e
Moral de não aceitar ilegalidades e injustiças dentro das suas
portas!!!
A responsabilidade social implica uma ação firme dos clientes
contra estas ilegalidades da KG-SERVICES
AMIGO E AMIGA

O STAD tudo tem feito e continuará a fazer para que os nossos
legítimos direitos sejam repostos - com LUTA,
PERSEVERANÇA e UNIÃO dos Trabalhadores, sempre com o
STAD, vamos conseguir!
NÓS, TRABALHADORAS, EXIGIMOS O PAGAMENTO DOS
SALÁRIOS NO FINAL DE CADA MÊS!
A UNIÃO FAZ A FORÇA – JUNTOS E UNIDOS, VENCEREMOS!
STAD - FORÇA SINDICAL!
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