
 

 

AOS(AS) VIGILANTES  
DA 2045 

COMUNICADO Nº24/2023 
LISBOA, 16/03/2023 

 
 
 

 
 

A 2045 AINDA NÃO FEZ O PAGAMENTO DO RETROATIVO 
SALARIAL DE JANEIRO.2023 DO CCT AESIRF! 

 

OS TRABALHADORES DA 2045 ESTÃO A SER  
FORTEMENTE PREJUDICADOS – NÃO PODE SER: 

 

EXIGIMOS O PAGAMENTO IMEDIATO DO 
RETROATIVO A QUE TEMOS DIREITO! 

 

AMIGO E AMIGA  
 

O STAD ao ter conhecimento que os(as) trabalhadores(as) Vigilantes da 2045, não receberam em Fevereiro o 

retroativo salarial de Janeiro de 2023, imediatamente enviou um oficio à empresa a exigir informações sobre este 

lamentável facto. 

A 2045 até à presente data, ainda não respondeu - esta postura demonstra, mais uma vez, a falta de respeito que 

esta empresa tem para com os seus trabalhadores e também para com o STAD!  

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Se a 2045 pensa que brinca com o STAD e com os trabalhadores, engana-se redondamente - o STAD exige 

respeito e deixa um sério aviso à 2045: se não houver uma resposta ao oficio do STAD ou que no salário de 

Março, o pagamento do retroactivo de Janeiro não for pago, o STAD tomará uma posição forte na defesa dos 

legítimos interesses dos trabalhadores!  

A 2045 é uma empresa que está associada na AESIRF, Associação Patronal que celebrou um CCT com aumentos 

salariais a 1 de Janeiro de 2023 – porém, a 2045 não respeita e não honra o compromisso assumido! 

E. desta forma, prejudica seriamente os legítimos interesses dos trabalhadores - NÃO PODE SER!!! 

CAMARADA  
 

Exigimos à 2045 respeito, exigimos os nossos direitos e exigimos os nossos retroativos do aumento salarial! 

Não vamos ficar de braços cruzados - se a 2045 não pagar o retroativo de Janeiro, o STAD vai utilizar todas as 

formas de luta que tem ao seu dispor para defenderemos os legítimos interesses da Classe Trabalhadora!  

NO STAD, COM ORGANIZAÇÃO E LUTA, OS NOSSOS DIREITOS SÃO 
CUMPRIDOSE OS NOSSOS INTERESSES SÃO PROTEGIDOS! 

 

SINDICALIZA-TE NO STAD – FORÇA SINDICAL! 


