
PELA DIGNIDADE DE TODOS OS TRABALHADORES  

CONTRA A EXPLORAÇÃO 
 

VENHA CÁ! 

VAMOS ENTRAR PARA CONHECER  

A VERDADEIRA REALIDADE DAS LOJAS PINGO DOCE 
 

Venha conhecer o ambiente que se vive nestes locais de trabalho onde, para além dos baixos salários, reina a total 
falta de respeito pelos trabalhadores e não a alegria e boa disposição do anúncio da TV. 

Os operadores de loja são também limpadores de fossas com a mesma farda com que atendem os clientes, em vez 
de serem contratadas as empresas especializadas para fazer tal serviço. 

São os operadores de loja que vão ao cais buscar os porta-paletes, a maior parte das vezes avariadas por falta de 
manutenção, o que obriga a enorme esforço físico devido às cargas de peso excessivo. 

Em vez de contratarem empresas de limpeza, fazem escalas, com início às 4 horas da manhã, para os operadores 
de loja limparem tectos, paredes, balcões, interior dos frigoríficos.  

Só é atribuída 1 farda por trabalhador em vez das 3 que a lei obriga. 

Há contratos individuais ilegais porque o trabalho temporário não pode ultrapassar 6 meses e no Pingo Doce há 
muitos trabalhadores que são despedidos ao fim de 6 ou 12 meses mas que deviam ter um contrato efectivo porque 
desempenham funções de trabalho permanente. 

Os trabalhadores não conhecem antecipadamente a sua escala de trabalho mensal conforme diz a lei e, mais grave 
ainda, muitas vezes o horário é informado no próprio dia, além de que o Sindicato não é ouvido acerca dos horários 
conforme manda a lei. 

APESAR DE TUDO ISTO OS TRABALHADORES PRESTAM UM SER VIÇO DE ALTA QUALIDADE! 

E mesmo assim o patrão atreve-se a: 
- não pagar as horas extraordinárias 
- a pagar salários inferiores aos das funções que muitos trabalhadores desempenham 
- a perseguir e discriminar trabalhadores que pertencem à estrutura sindical  

 

É POR TUDO ISTO QUE OS COFRES DO SR. JERÓNIMO MARTINS ESTÃO CADA VEZ MAIS CHEIOS! 

Os trabalhadores do Pingo Doce têm lutado organizados no seu Sindicato e conseguiram vitórias importantes 
como a de lhes serem pagos os retroactivos referentes a vários meses do ano 2008. 

O Sector participou pela primeira vez numa greve geral em 24 de Novembro que envolveu mais de 3 milhões de 
trabalhadores de todos os sectores e de todo o país. Foi uma grande vitória que mostra que quando o povo se une 
e se organiza tem uma grande força. 

VOCÊ, CLIENTE DO PINGO DOCE, SOFRE COMO OS QUE LÁ T RABALHAM  as consequências da política que 
o PS, o PSD e o CDS vêm praticando de há mais de 35 anos para cá e que faz com que haja um punhado da alta 
finança que comanda o país com lucros desmedidos enquanto os salários e pensões são cada vez mais curtos e 
aumenta a fome e a miséria. 

MAS NADA NOS É DADO – TUDO TEM DE SER CONQUISTADO! 

TEMOS DE LUTAR PARA RECUPERAR A DIGNIDADE QUE O 25 DE ABRIL TROUXE AO POVO E AO PAÍS!  
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