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Ano Novo, mais do mesmo.
A actualização da tabela salarial na Janz é um 
insulto aos trabalhadores.

A empresa tem apresentado lucros avultados 
todos os anos, mantém o volume de exportações, 
mantém por vários dias a laboração aos sábados, 
não há argumentos para os salários miseráveis 
que levamos para casa ao fim do mês.

Os mesmos trabalhadores que constroem todos 
os dias o lucro da empresa vêm o seu salário 
ser comido pela inflação.

Tabalhadores com 30 anos de casa que ficam 
agora a ganhar 760 euros - o Salário Minimo 
Nacional.

Salários baixos, com aumentos irrisórios, que 
não fazem face ao aumento das despesas, 
representando assim um corte nos salários dos 
trabalhadores da Janz.

Critérios subjectivos de aumentos salariais, à 
margem da lei, que não respeitam a antiguidade 
e a progressão na carreira.
Está nas nossas mãos inverter a situação, 
reivindicar melhores salários e as 35 horas para 
todos.

Se em tantas outras empresas de Lisboa foi 
possivel conquistar melhores salários, aqui 
com a luta, também vamos conseguir.

Sector de empresas 
de Lisboa

FAZ DAS INJUSTIÇAS 
FORÇA PARA LUTAR!

SALÁRIOS DIGNOS

O PCP SAÚDA A LUTA E UNIÃO DOS TRABALHADORES DA JANZ
POR MELHORES SALÁRIOS 
PELAS 35 HORAS DE TRABALHO PARA TODOS



A CGTP-IN convocou para 
dia 9 de Fevereiro um dia 
nacional de indgnição e 
luta!
O PCP apela a todos quanto 
querem um futuro melhor para que 
participem nesta acção, porque ela 
é uma oportunidade de juntarmos 
todas as nossas lutas, todas as 
nossas vozes e forças numa mesma 
luta por soluções para a vida dos 
trabalhadores e do país.
Está marcada uma acção 
convergente às 15h do Largo 
Camões para a Assembleia da 
República

Se pretendes aderir ou colaborar com o PCP envia estes dados para o 
email dorlpcp@dorl.pcp.pt ou pelo formulário em pcp.pt/adere

Este é o teu partido!


